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ÀNGELS-MISSATGERS
El diumenge passat (17 de juny), dia del romiatge anual que l’Orde
Franciscà Seglar de Catalunya fa a Montserrat, va ser un dia de festa per a
tota la família franciscana doncs, dins de la missa d’acció de gràcies pel curs,
vam tenir la professió o compromís de vida evangèlica dels següents
germans: Lourdes Mas Buchaca (Manresa), José Luís Grados Artero
(igualadí resident a Vilanova del Camí), Xavier Lluc Solà (Igualada) i Jordi
Rodríguez Senda (igualadí resident a Tarragona).
La cerimònia dins la missa arribà al seu punt àlgid, el més
emocionant, quan personalment cadascú féu seva la fórmula de la professió
que diu així:
Jo (...) , ja que el Senyor m’ha concedit aquesta gràcia, renovo les
meves promeses baptismals i em consagro al servei del seu Regne. Per tant,
prometo viure en el meu estat seglar, durant tot el temps de la meva vida,
l’Evangeli de nostre Senyor Jesucrist en l’Orde Franciscà Seglar, observant
la seva Regla. Que la gràcia de l’Esperit Sant, la intercessió de la benaurada
Verge Maria i de Sant Francesc, i la comunió fraterna, m’assisteixin sempre
perquè pugui assolir la perfecció de la caritat cristiana.
Escoltant les paraules d’aquell compromís vaig pensar en la festa que avui celebrem: el Naixement de Sant
Joan Baptista. En la iconografia oriental el Precursor és representat sovint com un home rude, abillat amb un vestit de
pèl aspre i amb unes ales d’àngel (tot i ser humà!). Aquesta representació iconogràfica obeeix a l’intens reconeixement
(que ens ve dels Evangelis) de tenir davant no un profeta qualsevol, sinó EL PROFETA per antonomàsia. Aquell ja
anunciat pel profeta Malaquies (3, 1) com el missatger (àngel, en la traducció grega de la Septuaginta) que anirà al
davant del Senyor a preparar els seus camins, a preparar els cors del poble d’Israel per rebre el Messies esperat.
Ressonen en ell les paraules d’Isaies (49, 1-6) que la
litúrgia del dia ens proposa de meditar: T’he fet llum de tots els
pobles perquè la meva salvació arribi d’un cap a l’altre de la
terra. No debades el Precursor rep el nom de Joan (Yohannan:
“Déu es misericòrdia”, la mateixa arrel del nostre nom propi,
llatinitzat, Anna).
Simbòlicament, però no menys realment, els germans
que van professar diumenge passat, com cadascú de nosaltres,
si ens prenem seriosament el nostre baptisme, som també com
el Sant Joan de les icones: homes i dones a qui ens han sortit
aquestes ales que ens recorden la nostra missió: la de ser
missatgers-àngels de la misericòrdia que volen preparar
també els cors atribulats dels nostres germans i germanes, de
pas en aquesta terra, per portar-los a Déu; que volen cridar als
quatre vents que Déu s’ha apropat a nosaltres amb un desig
inesgotable d’omplir de sentit la nostra vida. Missatgers-àngels que no treballen sols, ni aïllats, sinó en família, dins
una gran fraternitat (l’Església) que convida a d’altres a formar-ne part per no viure mai més ni sols ni aïllats. Quina
missió pot ser més bonica que aquesta? Quina alegria millor per justificar la celebració d’aquesta festa de Sant Joan?

Fra Jesús Romero, caputxí

AGENDA PASTORAL DE LA CIUTAT
Santa Maria.

- Sant Josepmaria Escrivà. El proper dimarts, dia
26, a les 8 del vespre, a la basílica de Santa Maria, missa
solemne.
- Visitadors de malalts. El proper dimecres dia 27,
a les 5 de la tarda, en els locals parroquials, reunió
mensual de visitadors de malalts.
- Trobada interparroquial de catequistes.
El proper dijous, dia 28, a les 8 de la tarda en els locals
parroquials trobada de tots els catequistes de les
diferents parròquies de la ciutat.
- Trobada dels Consells parroquials. Divendres, dia
29, a les 8 del vespre, en els locals parroquials, trobada
de final de curs dels consells pastorals de les parròquies
de Santa Maria i de la Soledat.
Nou horari de missa. A partir del dissabte, 30 de
juny, se suprimeix la missa de vigília anticipada a les
8 del vespre. Els diumenges i festius els horaris
seran a 2/4 d’1 del migdia i a les 8 del vespre.
Preneu-ne nota.

- Mare de Déu de Montserrat. Dia 2 de juny: els

germans. Dana Borrega Martín, i Izan Borrega Martín,
fills de Javier i Ana Teresa. Dia 3 de juny: Altea Hidalgo
Aguilera, filla de Carlos i Mònica, Paula Cordero
Castaño, filla de Carlos i Yolanda.

Primera Comunió.
- Soledat. Dia 16: Eduard Alonso Orga, Sasha Bertran

Vega, Mariona Domènech Lòpez, Leo Moriana Chuecos,
Arnau Nieto Compte, Dídac Picallo Turú, Clàudia Pujol
Alemany, Bernat Salom Romero i Ariadna Solé Rios.

Matrimoni
- Santa Maria. Dia 9 de juny: Francesc Xicola

Albarrán, amb Maria Andreu Font. Dia 16 de juny: Aitor
Sánchez Sánchez, amb Clara Agudo Torralba.

Exèquies
- Sagrada Família. Dia 16 de juny: Maria Solà Mas,
de 82 anys.

- Soledat. Dia 14 de juny: Antonio Pérez Román, de
42 anys.
88 anys.

Dia 18: Manuela Domínguez Góngora, de

- Asil del Sant Crist. Dia 13 de juny: Josep Castells
Navarro, 85 anys.

Sagrada Família.

- Sant Pere i Sant Pau. Divendres, 29 de juny,
solemnitat dels Sants Apòstols. Misses a les 8 del matí i a
les 8 del vespre.

Soledat.
- Trobada mensual del grup de Visitadors de

Malalts de la Parròquia: Dijous, dia 28, de 2/4 de 7
a 2/4 de 8 del vespre, en els locals parroquials.
- Durant els mesos de juliol i agost, suprimirem
la missa vespertina dels diumenges i festes de
precepte.

Convent dels Frares Caputxins.

- Exercicis Espirituals dels Frares. Recordar (ja ho
vam fer en el full anterior) que els frares tenim la nostra
setmana d'Exercicis Espirituals anuals, del dilluns 25
al divendres 29 de juny. Per aquest motiu queden
suprimides les misses d'11:00, tots aquests dies.

- Mare de Déu de Montserrat. Dia 12 d’abril:

Generosa Cugat Domènech, de 90 anys. Dia 20 d’abril:
Joan Gabarró Bernades, 87 anys. Dia 8 de juny: José
Costa García, 88 anys. Dia 19 de juny: Joan-Josep Ruiz
Solà, 43 anys. Dia 7 de juny: Silvina Lucas Cabrejas,
97 anys.

MOVIMENTS ECONÒMICS
- A Santa Maria. Col·lectes: Dies 16 i 17 de juny
(manteniment i millores a la Basílica): 378’25 €, i feiners
setmana: 59’11 €. Donatius rebuts: Del Gremi de
Blanquers 200 € . Gràcies per la vostra ajuda.
- A la Sagrada Família. Col·lectes: Diumenge 10 de
juny: 386,16 €. Dies feiners setmana anterior: 166,21 €.
Donatius per les obres de la parròquia: 630 €.
Celebracions: 20 €. Llantions: 302,73 €

- 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.

- A la Soledat. Col·lectes: Dia 17 (especial: meitat per
les obres del temple, meitat per les necessitats del Bisbat
i de la Parròquia): 700’25 €. Altres de la setmana:
75’94 €. Col·lecta en l’Eucaristia de Primeres Comunions
(meitat per CÀRITAS, i meitat per les despeses de la
Parròquia): 153’54 €. Donatius per la Parròquia: 50 +
100 + 20 €.

DEMOGRAFIA PARROQUIAL

- A la comunitat dels Frares Caputxins. Col·lectes:
Dies 16 i 17 de juny: 180 €

Vetlles de pregària.
Capella de la Soledat.

Baptismes

- A la Capella de l’Hospital. Col·lectes: Dissabte 16
de juny: 57 €

- Santa Maria. Dia 16 de juny: Els germans Biel

Sánchez Agudo i Alba Sánchez Agudo, fills de Aitor i
Clara.

- Sagrada Família. Dia 17 de juny: Nerea Salamon
Carrasco, fill de Dominik Adrian i Almudena.

- Soledat. Dia 16: Alexis Lorente Carner, fill d’Eric i
de Ingrid.

ALTRES INFORMACIONS
Rebran el Sagrament del Matrimoni:
- Albert Castells Sánchez, amb Elisabet Morera Castillo
(ambdós de Sgda. Família)

