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Temps de vacances
Abans d'esmentar les oportunitats que ens ofereix el temps d'estiu i d'estiueig, cal que recordem tots aquells
que no descansen per motius de pobresa, malaltia,
atur o per qualsevol altre motiu. Que els tinguem
presents en la nostra pregària i en la nostra vida.
Descansar. Concedir-nos a nosaltres mateixos uns
dies per al descans i passeig, per perdre's, sense
rellotge ni mòbil en mà, per qualsevol viarany del
bosc o de la pròpia ànima. Molt saludable quan hom
sol està sotmès a ritmes de vida excessivament
trepidants i vertiginosos.
Soledat. El desig d'una soledat buscada i feta de
silenci, de pregària i contemplació. Hi ha moltes
persones que participen aquests dies en setmanes de
pregària, exercicis espirituals o jornades de reflexió.
Si en busquem, segur que en trobarem. I si no
aprofitem aquests dies pausats per una pregària més
prolongada i més fructuosa. Tenim Qui ens espera i ens escolta. La pregària, com diu Santa Teresa, no
consisteix a parlar molt sinó a estimar molt.
Llegir. Les bones lectures ens donen un bon to a l'ànima i solen fomentar la nostra creativitat. També la
lectura espiritual. En un món en què tenim tants motius per dissipar-nos, on l'omnipresència de la tecnologia
ens distreu i és un poderós enemic de la concentració, un llibre ben escollit, sigui més senzill o més profund,
ajuda a sortir de la grisor i la superficialitat de cada dia.
Viatjar. Tant de bé que pot fer un viatge ben pensat i organitzat. Viatjar ens obre al món, a les seves riqueses
i a noves persones. Els viatges van creant moltes famílies i grups d'amistat (i de whatssap).
Tot per assolir aquest "miracle" de retrobar-nos amb nosaltres mateixos i amb les nostres millors
possibilitats. Per refer-nos i refer projectes i programes. El millor projecte, el del nostre dia a dia. Estiu, un
temps per ser per sobre de fer. Bon estiu!.
Francesc Xavier Bisbal i Talló, prev.
DESPATX INTERPARROQUIAL D’IGUALADA
Us tornem a recordar que aquest servei interparroquial, situat en el carrer Roca, 3,
romandrà tancat per vacances del 30 de juliol fins al 28 d’agost (ambdós inclosos)

EXPOSICIÓ SOLIDÀRIA I VENDA DE PINTURES A BENEFICI DE MANS UNIDES
Obres de l’artista igualadí Antoni Jorba i Torner (1925 – 2010).
Del 31 de juliol al 2 de setembre de 2018.
Lloc: Espai Club del Museu de la Pell, c/ Joan Mercader, 1 - Igualada.
De dimarts a divendres de 10 a 14 h, dissabtes i festius d’11 a 14 h.

AGENDA PASTORAL DE LA CIUTAT
Santa Maria.

- Despatx Parroquial: Durant el mes d'agost no hi ha
horari fixe de despatx parroquial. Per qualsevol consulta
ens trobareu al telèfon 93.380 00 40.

Sagrada Família.
MISSES DURANT EL PERIODE
VACACIONAL
Dissabtes durant el mes d’agost, vigília de
l’Assumpció Mare de Déu -dimarts 14 d’agosti dissabte 1 de setembre:
Se suprimeix la missa de les 8 del matí
A les 8 del vespre, missa anticipada.
Tots els diumenges i festa Assumpció Mare
de Déu - dimecres 15 d’agost:
Horari habitual: 2/4 de 10 del matí, 12 del migdia i 8
del vespre.
Dies feiners
Del dilluns 30 de juliol al divendres 3 d’agost:
únicament a les 8 del matí.
Del dilluns 6 d’agost al divendres 10 d’agost:
únicament a les 8 del vespre.
Dies 13, 16 i 17 d'agost: únicament a les 8 del matí.
Del dilluns 20 d’agost al divendres 24: únicament a
les 8 del matí.
Del dilluns 27 d’agost al divendres 31: únicament a
les 8 del vespre.
Nota: el dilluns 3 de setembre recuperem
l’horari habitual.
- Confessions: Durant tot el mes d’agost s’atendran les
confessions una estona abans de les misses dominicals i
sempre que es demani i hi hagi disponibilitat.
- Sant Rosari: Durant el mes d’agost no es pregarà
públicament a l’església, sou convidats a fer-ho a la
llar. Es tornarà a resar a partir del dilluns 3 de
setembre.
- Despatx Parroquial: S’atendrà únicament els
dimarts, de les 6 de la tarda a 2/4 de 8 de la tarda. Els
dimarts 7, 14 i 21 d'agost s'atendrà de 2/4 de 7 a 2/4 de
8 de la tarda, a la sagristia. Mn. Xavier estarà
disponible al despatx, a partir del dimarts 28 d'agost.
- Recés per a homes: Dimecres 22 d’agost, a 3/4 de 7
de la tarda, a la Capella del Santíssim.
- Sant Bartomeu, patró de la ciutat. Dia 24 d’agost,
missa únicament a les 8 del matí, unint-nos a les
celebracions patronals d’Igualada.

Soledat.

- Recordem que, durant els mesos de juliol i
agost, suprimim la missa vespertina dels
diumenges i festes de precepte.

Convent dels Frares Caputxins.

- Tancarem l’església. Degut als darrers robatoris que
hem patit des del mes de juny, l'església conventual
tancarà després de la missa ferial i per les tardes. El fet

de no poder ser-hi presents a l'església mentre aquesta
roman oberta propicia, sens dubte, la caiguda en
aquestes temptacions. Esperem poder tornar a la
normalitat a partir de setembre.
- La Mare de Déu dels Àngels, 2 d’agost, Festa de
la Dedicació de la Basílica de la Mare de Déu dels
Àngels d'Assís, la Porciúncula. Hi haurà missa
solemne a les 11:00h. Com ja vam anunciar, és tradició
franciscana poder rebre aquell dia el Perdó d'Assís
(indulgència plenària segons les condicions acostumades
en visitar una església franciscana). Es podrà rebre el
sagrament de la Reconciliació de 10:00 a 13:00 i
de 17:30 a 18:30.

Vetlles de pregària.
Sagrada Família.
- Adoració Nocturna

Igualada. Divendres,
3 d'agost, vetlla mensual: a les 10, Sant Rosari. A 2/4
d'11, Eucaristia i a continuació torns de Vetlla. Si som
menys adoradors amb motiu de les vacances reduirem
els torns de pregària.

Convent dels Frares Caputxins.
Monestir de les Carmelites.

- Adoració Eucarística. El proper dissabte dia 11
d’agost, farem una hora de Vetlla i pregària, de 5 a 6 de la
tarda. Hi sou convidats.

DEMOGRAFIA PARROQUIAL

Baptismes
- Santa Maria. Dia 21 de juliol: Lua Navas Lopo, filla

de Tomàs i Carmen; Pol Ferrer Ruiz, fill de Joan i
Verònica; Àlex Magdaleno Expósito, fill de Javier i
Ana-Isabel.
- Sagrada Família. Dia 21 de juliol: Carles Valles
Borrega, fill de Carles i Laia.
- Soledat. Dia 22: David Catarineu Jurado, fill de
Jaume i Sandra.

Exèquies
- Sagrada Família. Dia 18 de juliol: Paquita Conejo
Romero, de 63 anys. Dia 21: Lourdes Junyent Prat, de 86
anys. Dia 24: Ramon Llenas Gou, de 79 anys.

- Soledat. Dia 22: Josep Oliva i Reixachs de 92 anys.

MOVIMENTS ECONÒMICS
- A Santa Maria. Col·lectes: Dia 22 de juliol: 214’53 €,
feiners setmana: 55’12 €.
- A la Sagrada Família. Col·lectes: Diumenge 15 de
juliol: 442,93 €. Dies feiners setmana anterior: 145,35 €.
Donatius per les obres de la parròquia: 330 €.
Celebracions: 25 €.
- A la Soledat. Col·lectes: Dia 22 i setmana: 502’17 €.
Donatius per la parròquia: 50 + 50 €.
- Als Frares Caputxins. Col·lectes: Dies 21 i 22 de
juliol: 241 €.
- A la Capella de l’Hospital. Col·lectes: Dia 21 de
juliol: 42 €.

ARRIBA EL TEMPS DE VACANCES, TAMBÉ PER AL FULL DOMINICAL D’IGUALADA
Com cada any durant el mes d’agost deixarà de sortir. Tornarem, si Déu vol,
el diumenge 2 de setembre, inici d’un nou curs pastoral a les nostres parròquies.
US DESITGEM QUE PASSEU UN BON ESTIU EN FAMÍLIA !!!

