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Mirada contemplativa.
Després de les festes de la Pasqua, hem anant celebrant tres festes que ens conviden a mirar, amb els
ulls de l’anima, la bellesa de la nostra Fe.
Després de la Pentecosta, hem contemplat que Déu, el nostre Déu, és Trinitat i Unitat. En aquesta
festa, se’ns ha invitat a lloar Déu no pel que fa, sinó pel que és.
Així la primera mirada contemplativa és per descobrir que Déu és Amor. La mirada, ens fa descobrir
que Déu tot ho ha fet per nosaltres, que no s’ha allunyat
de nosaltres, sinó que ens estima i no s’ha reservat ni el
seu propi Fill, i ens ha donat el mateix Esperit que crida
en nosaltres Pare.
Mirar, contemplar el misteri de la Trinitat, és
sobretot un esforç de anar modelant la nostra pròpia vida
a aquest model perfecte.
Diumenge passat,celebràvem la festa del Corpus
Christi. En aquesta festa, la mirada de fe, la mirada
contemplativa, és sobretot una mirada adoradora, en la
que descobrim la presència real del Senyor present en la
Eucaristia. En ella, en la Eucaristia, vivim que la
comunió és un identificar-nos amb el mateix Jesús,
menjant, bevent i adorant el qui és la nostra vida eterna.
Per aquesta trobada amb el Senyor, es renova i profunditza en nosaltres la caritat, la de ser pa partit pels
nostres germans.
I aquest divendres, hem celebrat la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús. La mirada és una invitació a
fixar-la en el Calvari. Jesús a la creu, amb el seu costat obert, ens convida a compadir-nos d’Ell. Els nostres
ulls, s’han d’omplir de llàgrimes d’afecte i tendresa, pel seu amor per tots els homes.
Jesús, a la creu, es la font d’on brolla l’aigua per saciar la nostra set; apropem els nostres llavis a
aquesta ferida i tastem les delícies del Senyor.
Amb la mirada contemplativa mirem Jesús, el nou santuari de Déu: del seu costat dret surt un torrent
d’aigua inestroncable i amb ella saneja les nostres ferides, els nostres pecats i ens refà, ens ofereix la seva
misericòrdia.
Tres mirades que són, en definitiva, una única. Feta d’amor, fidelitat i resposta d’amor vers tot el
que Déu ens ofereix perquè la nostra vida s’ompli cada dia de l’amor, la misericòrdia i així la nostra anima
s’agenolli i així visquem cada dia amb més profunditat la nostra fe.
P. Francesc, caputxí, ofcap.

Marxa nocturna a Montserrat per a joves
Des d’Igualada, pujarem a Montserrat la nit del divendres 30 de juny a dissabte. Començarem
amb una Eucaristia a les 0:00 a la capella de la Mare de Déu de Montserrat d’Igualada i tenim
previst arribar al Monestir a les 10:00 del matí per anar a venerar a la Mare de Déu. Organitza
el grup de joves de la Sagrada Família, però està obert a tothom.

COM QUEDEN LES MISSES DOMINICALS I FESTIVES DURANT ELS MESOS DE JULIOL I
AGOST 2017, A LES PARRÒQUIES DE LA SOLEDAT I DE SANTA MARIA D’IGUALADA
Els dissabtes i la vigília de l’Assumpció de la Mare de Déu -14 d’agost-:
• A les 7 de la tarda, Missa a la Soledat.
• Se suprimeix la missa anticipada, de les 8 del vespre, a Santa Maria.
Els diumenges i la festa de l’Assumpció de la Mare de Déu -15 d’agost-:
• 10’30 matí - Missa a la Soledat
• 12 migdia - Missa a la basílica de Santa Maria.
• 8 vespre - Missa a la basílica de Santa Maria.
• Se suprimeix la missa vespertina, de les 7 de la tarda, a la Soledat................................................................................................................
Nota: Mantenim les misses dels dies laborables:
• A les 9 del matí, de dilluns a dissabte, a la basílica de Santa Maria.
• A les 8 del vespre, de dilluns a divendres, a l’església de la Soledat.

AGENDA PASTORAL DE LA CIUTAT
Santa Maria i Soledat.
- Dilluns, dia 26, Eucaristia solemne en la festa
de Sant Josep Mª Escrivà de Balaguer, fundador
de l’Opus Dei: A les 8 del vespre, a la basílica de
Santa Maria.
- Trobada mensual amb el grup de Visitadors de
Malalts de la Soledat: Dimarts, dia 27, a les 6 de
la tarda, en els locals de la Parròquia.

Sagrada Família.
- Agraïment. La parròquia vol fer un agraïment públic
a tots els qui van fer possible la lluïda diada de Corpus
Christi: els qui van col·laborar en l’ornamentació de les
catifes i els altars (sota una calor tropical), als Scouts
d’Europa per l’ordre de la processó i el seu altar, al Club
Valldaura i també als Priors del Sant Crist per la novetat
de l’altar amb la imatge del nostre Espòs de Sang, així
com tots els voluntaris a la processó, els infants de
Primera Comunió i a les firmes Flors Roset i Kompe
Elevación per la seva col·laboració. Que l’any vinent
encara sigui millor!.
- Solemnitat de Sant Pere i Sant Pau, 29 de juny.
Misses a les 8 del matí i a les 8 del vespre, aquesta

darrera predicada.

ESTADÍSTIQUES PARROQUIALS
Baptismes
- Santa Maria. Dia 18 de juny: Pau Farrés Muntané,
fill de Bernat i Neus – Manel Villanueva Muntané, fill de
Daniel i Mireia.
- Sagrada Família. Dia 11 de juny: Els germans
Ailin i Luis Antonio Rodriguez Escalante, fills de Luis i
Gilda. Dia 17 de juny: Maria Almirall De la Iglesia, filla
de Joan i Cristina. Aina Alonso Arsenio, filla d’Abel i
Alba. Fiona Sellarès Casas, filla de Marc i Carola. Maria
Isabel Clàudia López Parra, filla d’Albert i Nahima.

Primera Comunió
- Santa Maria. Dies 10 i 11 de juny: Àlex Avilés, Ivan
Bernuz, Pol Campo, Maria Carner, Maria Escoda,m Jordi
Fernández, Aina González, Alba Graells, Aleix Morón,
Jaume Ollé, Àngels Piqué, Ptger Aloy, Daniel Barrado,
Núria Barrado, Gina Castelltort, Biel Copoví, Érik
Expósito, Hugo Gámez, Damià López, Érik Molina,

Lorena Pérez, Cristina Rodríguez, Aina Romero, Carlota
Romo, Eneko Rosso, Alba Santano, Gil Sayavedra.
- Sagrada Família. Dia 10 de juny: Ainara García,
Bet Altés, Natàlia García, Mariona Martín, Iker Delgado,
Unai Quesada, Edurne Badino i Bernat Peñaranda. Dia
11: Martina Mora, Carla Salguero, Carla Caro, Lluc
Ferrer, Pol Cruz i Alexei Calvo.

Matrimoni.
- Santa Maria. Dia 10 de juny: Joan Medina Garcia,
amb Rosa-Alba Bernal Loarte.

Exèquies
- Santa Maria. Dia 5: Benito Solé Mensa, 94 anys.
Dia 12: Clementa Cánovas Martínez, 70 anys. Dia 14:
Trinitat Tusal Botines, 82 anys.
- Soledat. Dia 12: Josep Ferran i Balcells, de 91 anys.
- Sagrada Família. Dia 19 de juny: Felip Calafell
Llucià, de 80 anys. Teresa Turmo Padullés, de 58 anys.
- Mare de Déu de Montserrat. Dia 2 de juny:
Dolors Palou Puignou, 91 anys.

Col·lectes
- A Santa Maria. Diumenge 18 (especial per
Càritas): 845’29 € i feiners setmana: 56’54 €. Donatius
de celebracions: 200 + 200 €.
- A la Soledat. Dia 11 i setmana: 441 €. Col·lecta de
Corpus, especial per CÀRITAS: 2.718’07 €. Setmana,
del 12 al 16 de juny: 19’73 €. Donatius per la Parròquia:
MB: 100 €. Donatiu per CÀRITAS: MB: 50 €.
- A la Sagrada Família. Diumenge 11 de juny:
547,41 €. Dies feiners setmana anterior: 148,38 €. De
celebracions: 205 €. Donatius: 5 € (per la Parròquia)
+20 €+200 €.
- A la capella de l’Hospital. Dia 11 de juny:
33’32 €.

ALTRES INFORMACIONS
CONCERT DE LA CORAL MERLET
A L’ESGLÉSIA DE LA SOLEDAT
Dissabte, 1 de juliol, a les 8 del vespre.

____________________

Rebran el Sagrament del Matrimoni:
- Cesar Cordete Igualada (Soledat), amb Montserrat
Rabell Albiñana (Sta. Maria).

