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Un pacte
contra el caos
Hem començat la Quaresma i les lectures ens
recorden una alternativa a tenir present. Del caos de
les aigües primordials, on s’ofega tot un món, en neix
un altre de nou, aplegat a l’arca. Déu es compromet
amb un pacte amb els qui s’hi havien salvat: mai més
cap diluvi. Enfront del caos, situació en què la vida es
fa impossible, s’alça l’arc irisat, signe de diversitat en
la unió de la llum blanca.
La carta de Pau ens recorda que tot això no
era més que una figura de la veritable realitat, que
encara s’està fent. De l’aigua del baptisme en neix
una vida nova.
Fins aquí els relats antics. La Quaresma és un moment oportú per revitalitzar-los i omplir-los de contingut
concret en la nostra vida. Jesús ens hi empeny quan ens recorda que ha arribat l’hora, el moment definitiu en què el
pacte diví es mostri amb contundència en nosaltres i al nostre voltant, foragitant el caos, i respectant la diversitat en la
veritable comunió.
Les lectures ens parlen de la importància d’aquesta hora amb tres metàfores: el camí, la conversió i la fe. El
camí és la pròpia vida, amb les seves innombrables giragonses, pujades i baixades, incerteses, cansaments i alegries. El
salmista prega que Déu ens ensenyi el seu camí i ens hi encamini. I nosaltres amb ell, conscients de com n’és, de
tèrbola la vida, preguem demanant llum i coratge per seguir-lo. La conversió és com un reset, una nova manera de
veure’ns a nosaltres mateixos i la realitat, amb els ulls de Jesús, empesos pel seu Esperit. La fe és l’adhesió a la paraula
de Jesús que anuncia una notícia tan bona que sembla increïble. Tenim quaranta dies pel davant per endinsar-nos en tot
plegat. L’home no viu només de pa: li cal escoltar profundament el que Déu ens vulgui dir mentre caminem. Bon camí
de Quaresma!

Andreu Trilla, escolapi
ARXIPRESTAT ANOIA-SEGARRA: Cicle de conferències: Hivern 2018
Locals parroquials de Santa Maria. Horari: de 8 a 9 del vespre

Dimarts, 20 de febrer: Igualada en el segle XXI: recursos i reptes pendents.
a càrrec de Rosa M. Sánchez Fuentes, síndica de greuges de la ciutat d’Igualada.
Dimarts, 27 de febrer: Conflictes i solucions al cor de l’Església: Primeres comunitats
i món actual, a càrrec de Lluís Serra i Llansana, germà marista i teòleg.

MANS UNIDES
El primer cap de setmana de febrer es va celebrar el sopar de la fam, els diners obtinguts gràcies a la vostra
participació i generositat han estat un total de 1.200’00 €.
També s’ha obtingut un donatiu anònim de 350 €, un altre de 600 € i un donatiu de 100 € de la Renovació
Carismàtica. Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra generositat.

Divendres de pregària al Sant Crist d’Igualada
Dia, 23 de febrer, a 3/4 de 8 del vespre, a l’església del Roser .
Miserere i Eucaristia presidida per Mn. Enric Garcia, rector de les parròquies del sector de Ponent
del nostre arxiprestat.
Les lectures i pregàries aniran a càrrec de representants de les parròquies d’aquest sector.
Acompanyarà en els cants la Coral de Santa Maria, dirigida per la Sra. Coni Torrents.
L'animador dels cants serà el Sr. Florenci Oliva. Acompanyarà a l’orgue el Sr. Lluís Victori.
Recordem que la imatge del Sant Crist està exposada a la veneració dels fidels en el manifestador
del retaule major de la Basílica.

AGENDA PASTORAL DE LA CIUTAT
Santa Maria.
- Missa familiar. El proper dissabte, a les 8 del vespre,
a la basílica, tindrà lloc la missa familiar mensual, on hi
participen els infants dels grups de catequesi de les
parròquies de Santa Maria i la Soledat d’Igualada i de
Sant Vicenç de Castellolí.
-25è Festival Internacional d’Orgue 2018.
Diumenge vinent a les 6 de la tarda tindrà lloc el primer
concert d’orgue del festival d’enguany, a càrrec de
Jonathan Carbó i el Cor Exhaudio, sota la direcció
d’Esteve Costa. Interpretaran composicions de: Plum,
Duruflé, Poulenc, Rodamilans, Civil, Vivancos i Taltabull.
Entrada lliure.

Sagrada Família.
-Despatx parroquial. Dimarts, 20 de febrer, romandrà
tancat.
- Vespres. La missa vespertina de dilluns a divendres
(excepte dijous), durant el temps quaresmal, va
acompanyada amb la pregària de les vespres.
- Exercici del Viacrucis. Tots els dijous quaresmals, a
2/4 de 8 de la tarda.
- Vida Creixent. Reunió mensual, dissabte 24 de febrer,
a les 5 de la tarda.
- Missa Familiar. Dissabte 24, a les 8 del vespre, amb
la participació dels infants de la catequesi, dels seus pares
i catequistes.

Convent dels Frares Caputxins.
- Dijous d’Adoració Eucarística. El dijous, 22 de
febrer, amb l'Exposició del Santíssim (9:30h a 20:45h) Es
clou amb la pregària de Vespres.
- Pregària de Taizé. Divendres, 23 de febrer, no farem
aquesta pregària per poder participar en el Miserere.
Capella de la Soledat.
- 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.

MOVIMENTS PARROQUIALS
Baptismes
- Santa Maria. Dia 10: Valentina Riba Schinteie, filla
de Carles i Alba.
- Soledat. Dia 10: Jordi Ospina Rodríguez, fill de
Yolaina i Hernando.

Exèquies
- Santa Maria. Dia 10 de febrer: Maria García García,
78 anys i Maria-Neus Rius Suñé, 85 anys.
- Sagrada Família. Dia 7 de febrer: Teresa Llenas
Figueras, de 98 anys. Dia 8: Marina Viñals Batalla, de 79
anys.
- Soledat. Dia 12: Mª Rosa Morera i Franquesa, de 81
anys.

Soledat.
- La Paraula de Déu, una mirada diferent: Reflexió
i pregària entorn a les lectures del 2n. Diumenge de
Quaresma. Ens trobarem dimecres, dia 21, a 2/4 de 9 del
vespre, en els locals parroquials.

Convent dels Frares Caputxins.
- Comunitat Cristiana. Dilluns, 19 de febrer, reunió de
la Comunitat Cristiana, a les 19:30h,
al convent.
Formació franciscana.
- Viacrucis quaresmal. Dimecres, 21 de febrer
(i tots els dimecres de Quaresma), Via Crucis a les 19:30h.
Mitja hora abans hi haurà la pregària de Vespres.
- Missa i concert. Diumenge, 25 de febrer, a les 12:30h
(després de la missa dominical) concert de la Coral Terra
Nostra.

Vetlles de pregària.
Sagrada Família.
Pregària de joves XTL. Adoració, lloança i amistat per
a joves. Passa una tarda amb Jesús. Dissabte, 24, a 2/4 de
5 de la tarda, benvinguda. A les 6, testimoni. A 2/4 de 7
Adoració. A les 8, sopar.

MOVIMENTS ECONÒMICS
- A Santa Maria. Col·lectes: Dia 11 de febrer (especial
per Mans Unides): 754’44 €; feiners setmana: 78,92 €.
- A la Sagrada Família. Col·lectes: Diumenge 4 de
febrer: 703,06 € (especial primer diumenge de mes). Dies
feiners setmana anterior: 203,64 €. Donatiu per la
parròquia: 40 €.
- A la Soledat. Col·lectes: Dia 11 (especial per Mans
Unides) : 1.583’05 €. Altres col·lectes de la setmana:
38’35 €. Altres donatius per la Parròquia: 20 + 100 €.
- A la capella de l’Hospital. Col·lectes: Dissabte 10 de
febrer: 114’27 €.

ALTRES INFORMACIONS
Rebran el Sagrament del Matrimoni:
- Albert Gassó Talló (Sda. Família), amb Maria Sunyer
Cinca (Freixenet – Solsona). – Eduard Castilla Trull
(Sta. Margarita de Montbui), amb Alba González Grados
(Sda. Família).

