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No us deixaré pas orfes. Tornaré a venir! 
 

La confiança de Jesús amb els Apòstols, i amb 

tots els deixebles i amics que el seguien, era 

total i, justament per això, els parlava 

repetidament que el seu triomf com a Messies 

no seria unànim, ni exitós a la manera humana, 

sinó també ple de contratemps i actituds de 

rebuig, que el portarien fins a la mort en creu. 

 

I Ell sabia perfectament que, per tots nosaltres, 

continuar la seva obra no seria pas una tasca 

fàcil ni còmoda, sinó també un camí ple de 

pedres i obstacles. Per això, després de la seva 

Resurrecció, frissa per retrobar-nos a tots, 

animar-nos a no defallir i donar-nos la 

seguretat que Ell sempre ensacompanyarà amb 

tota la força del seu Esperit. Ho celebrem 

especialment el dia de la Pentecosta, però ho 

vivim cada dia. Per això ens anuncia: El Pare 

us donarà un altre defensor, l’Esperit de la veritat, perquè es quedi amb vosaltres 

per sempre. (...) Vosaltres sí que el coneixeu, perquè habita a casa vostra i 

està dins de vosaltres! 

 

Quina confiança, la de Jesús, envers tots i cadascú de nosaltres! La mateixa que Ell comparteix amb el Pare 

del cel. La que ens dóna forces per seguir construint en aquest món insegur, el Regne de Déu, on prevalgui la 

veritat, la justícia, l’amor i la pau. Una proposta ben engrescadora, no us sembla? 

 

Mn. Josep, des de la Soledat. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Santa Maria   
- Festa de sant Isidre. Dilluns dia 15 a les 9 del matí a 
la basílica de Santa Maria missa solemne de la festa 
patronal. Organitzada pel gremi de pagesos  
 

- Confirmacions. Divendres dia 19 a les 8 del vespre a 
la basílica de Santa Maria missa presidida pel Sr. bisbe en 
la qual conferirà el sagrament de la confirmació a un grup 
de nois i noies de la nostra parròquia, de la parròquia de 
la Soledat i de l’Escola Pia. 
 

- Missa en directe per l’ordinador o el mòbil. 
Recordem que la missa dels diumenges i festius, a les          
8 del vespre, a la Basílica, la podeu seguir en                  
directe mitjançant l’aplicació YouTube, cercant: 
santamariaigualada. 

 
Sagrada Família. 
- Recés homes. Dimecres dia 17, a ¾ de 7 de la tarda. 
 

- Trobada al sortir de missa. Diumenge, dia 21, finida 
la missa de dotze. 

 
Soledat. 
- Ofrena del ciri votiu. Des de fa generacions, la ciutat 
d’Igualada es comprometé a fer l’ofrena anual d’un ciri 
votiu a la Mare de Déu de Montserrat, en agraïment a la 
seva intercessió. Enguany aquesta ofrena es farà el 
dissabte, 20 de maig. Animem a tots els parroquians que 
pugueu, a participar-hi. 
 
 

 
 
Sagrada Família.  
- Hora Santa adoradora. Exposició major del 
Santíssim Sagrament. Tots els dijous de 7 a 8 de la tarda. 
 

Capella de la Soledat.  
- Grup de la Renovació Carismàtica.  Tots els 

dijous ens trobem per fer pregària de 6 a 1/4 de 8 de 
la tarda. Tothom hi pot participar lliurement.  

 

Convent dels Frares Caputxins.  
- Dijous eucarístics. Cada dijous, oferim un temps 
llarg d’Adoració al Santíssim (des de les 10 del matí fins 
a les 20'15) per estar amb el Senyor.  A les 19 h. farem el 
Res de Vespres. 

 
 
Baptisme. 
- Santa Maria. Dia 6 de maig: Itziel Navarro Cabrera, 
fill de Franscesc i Andrea-Giselle. – Blanca Ocaña 
Jerónimo, filla de Manuel i Mireia. 
 

Primera Comunió.  
- Sagrada Família.  Dia 7 de maig: Marta Badia 
Vives. 
 

Exèquies 
- Santa Maria. Dia 1 de maig: Juan-Manuel Martos 
Soto, 73 anys.  Dia 4: Josefina Ribas Serra, 94 anys. 
 

- Sagrada Família. Dia 6 de maig: Encarnació 
Reyes Pubill, de 96 anys. 
 

 
 
 
- A Santa Maria. Col·lectes:  Dia 7 de maig (primer 
de mes): 274’74 €, feiners setmana: 64’95 €. Donatius: 
celebracions: 50€; Manteniment basílica: 600€; Càrites: 
600€, visites: 50€ 
 

- A la Sagrada Família i N.S. Montserrat. 
Col·lectes: Dia 30 d’abril: 608,74 €. Dies feiners setmana 
anterior: 150,20 €. Diumenge 7 de maig: 1.015,34€ 
(especial primer diumenge). Dies feiners setmana 
anterior: 139,08€. Celebracions: 335€+200€. Almoina 
penitencial: 400,14€. Donatius parròquia: 210,61€. 
Misses ànimes: 64,52€. 
 

- A la Soledat. Col·lectes: Dia 7 de maig (especial per 
les OBRES del temple) : 511’65 €. Altres col·lectes de la 
setmana a la Parròquia: 51’73 €. Altres donatius per la 
Parròquia: 50 + 20 + 10 + 50 + 50 + 50 +10 €. 
 
 
 
 
Rebran el Sagrament del matrimoni. 
- Daniel Vinuesa Gil, amb Elmia-Sudy Valasquez Herrera 
(ambdós de Vilanova del Camí). 

 

 

 
 

 
 

Vigílies de festius Dies festius, matí Dies festius, tarda Dies feiners 
19 h. Soledat 
19’30 h. Frares Caputxins 
20 h. Sagrada Família 

8’30 h. Frares Caputxins. 
9 h. Monestir de Carmelites. 
9’30 h. Sagrada Família. 
10 h. Mare de Déu de Fàtima. 
          Llar del Sant Crist 
11 h. Soledat. 
         Mare de Déu Montserrat. 
11’30 h. Frares Caputxins. 
12 h. Sagrada Família. 
         Mare de Déu Pietat. 
12’30 h. Santa Maria 

20 h. Santa Maria (*) 
          Sagrada Família 

8h. Sagrada Família 
       Monestir de Carmelites. 
8’30 h. Llar del Sant Crist. 
9 h. Santa Maria. 
11 h. Frares Caputxins. 
19’30 h. Soledat. 
20 h. Sagrada Família 

______________ 
19 h. Roser (només el dijous) 
 

 

(*) Transmesa en directe per Internet: aplicació YouTube, cercant l’adreça: santamariaigualada. 
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