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En aquell moment, serà salvat el poble
Un dels tòpics més constants en les diverses cultures humanes és la creença que hi haurà un dia D i una hora
H, que seran claus per alliberar-se de totes les desgràcies que
acompanyen la condició humana. Un dia altament desitjat, que
il·lumina el camí, com un far llunyà. És l’aliment de l’esperança en
un futur millor, motor del progrés humà.
En el poble d’Israel, la febre d’escrits que parlaven d’aquell dia,
anomenats apocalipsis —com el fragment que llegim avui, de
Daniel—, mostren una molt variada gamma d’imatges: guerres,
dracs, perills de tota mena, que van ser aprofitats pels artistes
medievals, com el del còdex que acompanya aquest escrit. També
l’evangeli d’avui pertany a aquell gènere literari tan estrany per a
nosaltres, encara que no ens manquin llibres o pel·lícules de
zombies o de Halloween.
L’evangeli, però (no oblidem que vol dir bona notícia), si es fa
ressò dels desigs i de les pors col·lectives de l’època, no s’atura en
això. Ens ofereix una imatge més serena, casolana i esperançada:
«Mireu la figuera i apreneu-ne la lliçó: quan les seves branques es
tornen tendres i neixen les fulles sabeu que l'estiu s'acosta».
Les calamitats, doncs, que afeixuguen la vida humana es poden
llegir com a signes de futur, però de futur proper i desitjable. Sí, cauran els estels del cel (els i les stars de
tota mena), però fins i tot això ho podem interpretar com un bon auguri de llibertat per als petits i
insignificants del món.
Anem arribant al final de l’any litúrgic. La tardor i els primers freds van enllestint les fulles dels arbres. El
dia s’escurça i la fosca s’allarga... Però això no ens podrà mai prendre el fonament de l’esperança cristiana:
«El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran», diu Jesús categòricament. Hi podem pujar
de peus, sempre que hi creguem. Ell, com ens recorda la carta als hebreus, amb la seva entrega generosa i
total, ha obtingut el perdó definitiu, la pau completa. Vol dir que el dia D i l’hora H ja han arribat, ja són
aquí o, com diu l’evangeli, «no passarà aquesta generació sense que s’hagi complert tot això». No es tracta
de coses que hagin de passar en un futur després de la meva mort personal o de la destrucció del món. Pel
baptisme, els cristians ja hem mort per començar una vida nova; el món vell i caduc ja ha estat destruït per
deixar pas a un món nou i definitiu. Ho creiem, això? Ben aviat s’acabarà l’any litúrgic i començarà un any
nou, símbol de la vida nova que Déu ens dóna. L’esperarem i desitjarem: serà l’Advent, temps d’esperança i
d’alegria. Ell ja és aquí. Beneït el qui ve, en nom del Pare!
Andreu Trilla, escolapi

SESSIONS DE FORMACIÓ ARXIPRESTAL CURS 2018 - 2019
“Intel·ligència de Déu per conduir-me”
El proper dimarts, dia 20 de novembre, Mn. Joan Torra, doctor en Teologia,
ens parlarà del tema: “La sagramentalitat de la Pasqua”.
8 a 9 del vespre, en els locals de Santa Maria. Tots hi sou convidats.

AGENDA PASTORAL DE LA CIUTAT

- Pregària de Taizé. Divendres, 23 de novembre.
Grup de Pregària amb cants de Taizé a les 20:00h.

Capella de la Soledat.

Santa Maria.

- Visitadors de malalts. Dimecres, dia 21, a les 5 de la
tarda, en els locals parroquials.

Sagrada Família.

- Consell de Pastoral. Dijous, 22 de novembre, a les
9 del vespre.
- Vida Creixent. Dissabte, 24 de novembre, a les 5 de la
tarda, reunió mensual.
-Missa Familiar Dissabte, 24 de novembre, a les 8 del
vespre.
- Crist Rei i Missa Scout. Diumenge, 25 de novembre,
Missa de Crist Rei, amb la participació de l'agrupament
Scouts d'Europa, a les 12 del migdia. A continuació,
dinar familiar al col·legi Maristes.
- Misses en sufragi de Mn. Jordi Vila. Fou vicari de
la nostra parròquia i primer sacerdot que atengué el
barri de Montserrat. Diumenge, 25 de novembre, a les 11
a l'església de Montserrat i a les 8 del vespre, a l'església
parroquial.

Soledat.

- La Paraula de Déu, una mirada diferent: Reflexió
i pregària entorn a les lectures de la festa de Crist Rei.
Ens trobarem dimecres, dia 21, de 8 a 9 del vespre, en els
locals parroquials.
- Festa de Santa Cecília a la Soledat: La celebrarem
en l’Eucaristia de les 8 del vespre, del dijous 22, amb la
col·laboració en el cant de la Coral de Santa Maria.

- Grup de la Renovació Carismàtica. Tots els
dijous ens trobem per fer pregària de ¾ de 6 a ¼ de 8 de
la tarda. Tothom hi pot participar lliurement.

DEMOGRAFIA PARROQUIAL

Baptismes
- Santa Maria. Dia 11 de novembre: Julieta – Bruna
– Clara Batalla Valdivielso, filla de Marc i Anna.

Exèquies
- Sagrada Família. Dia 7 de novembre: Maria de
les Neus Alern Prat, de 83 anys. Pau Ramoneda Sans, de
85 anys. Piedad Ruiz García, de 77 anys. Dia 8: Joan
Gabarró Pujadó, de 91 anys. Dia 10: Julio Máximo
Lacleta, de 59 anys. Dia 12: Maria Begoña Estal
Temprano, de 62 anys.

- Soledat. Dia 12: Diego Garcia Gazaba, de 86 anys.
Veremon Bertran Vilaseca, de 84 anys. Pilar Morrugares
Obrero, de 83 anys.

- Nostra Senyora de Montserrat. Dia 9 de
novembre: Miguel Carrascosa Molero, de 87 anys.
Dia 10: Antonia Fuentes Alamillo, de 85 anys.

Convent dels Frares Caputxins.

- Comunitat Cristiana. Dilluns, 19 de novembre.
Reunió a les 19:30 h. Formació Franciscana.
- Orde Franciscà Seglar. Diumenge, 25 de novembre,
a les 10:15 h. A missa d'11:30 h, en el context d'haver
estat recentment la festa de Santa Isabel d'Hongria (17
de novembre) Patrona de l'OFS, renovació de la professió
dels germans que varen fer el seu compromís a
Montserrat el passat mes de juny: José Luís Grados,
Xavier Lluch i Lourdes Mas Buchaca.

Vetlles de pregària.

MOVIMENTS ECONÒMICS
- A Santa Maria. Col·lectes: Dies 10 i 11 de novembre
(especial per Germanor): 434’60 €, feiners setmana:
101’22 €. Donatius rebuts: De celebracions: 50 €. Per la
parròquia: 12 € anònim).
- A la Sagrada Família i Nostra Senyora de
Montserrat. Col·lectes: Diumenge 4 de novembre:
780,91€ (especial primer diumenge de mes).

Sagrada Família.

- A la Soledat. Col·lectes: Setmana: 37’14 €. Dia 11
(especial GERMANOR): 1.584’84 €. Donatius per la
Parròquia: 600 + 5 + 5 €.

Convent dels Frares Caputxins.

- Als Frares Caputxins. Col·lectes: Dies 10 i
novembre (Germanor): 344’35 €.

- Hora Santa Adoradora. Exposició del Santíssim en
silenci. Tots els divendres, de 7 a 8 de la tarda.
- Dijous d’Adoració eucarística. Dijous, 22 de
novembre. Adoració Eucarística de 10:00 a 13:30h i de
16:30 a 20:30h (rés de Vespres a les 19:30h).

- A la Capella de l’Hospital. Col·lectes: Dia 10 de
novembre (Germanor): 56’80 €.

HORARI DE MISSA A LA CIUTAT D’IGUALADA
Vigílies de festius
17 h. Capella de l’Hospital.
18 h. Residència P. Vilaseca.
19 h. Soledat.
19’30 h. Frares Caputxins.
Mare de Déu de la Pietat.
20 h. Sagrada Família.

de

Dies festius, matí
8’30 h. Frares Caputxins.
9 h. Monestir de Carmelites.
9’30 h. Sagrada Família.
10 h. Mare de Déu de Fàtima
Asil del Sant Crist.
11 h. Soledat – Mare de Déu Montserrat.
11’30 h. Frares Caputxins.
12 h. Sagrada Família
Mare de Déu de la Pietat.
12’30 h. Santa Maria

Dies festius, tarda
19 h. Soledat.
20 h. Santa Maria
Sagrada Família.

Dies feiners
8 h. Sagrada Família
Monestir de Carmelites.
8’30 h. Asil del Sant Crist.
9 h. Santa Maria.
11 h. Frares Caputxins.
20 h. Sagrada Família
Soledat.
_________________
19 h. Roser (només el dijous)

