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Viviu sempre contents
Una de les característiques de l’Advent és l’alegria. La carta de
Pau, en un resum impressionant, ens parla dels motius d’aquesta alegria.
Déu, que és qui ens crida, és digne de tota confiança. Sortosos, doncs,
els qui hi visquin d’acord. El to optimista de l’Advent, però, no és
producte superficial d’algun èxit passatger, ni tampoc d’alguna
evidència que esborri els dubtes. N’hi ha un que ve, que ja és entre
nosaltres, encara que no el coneguem. Joan és la Veu que parla en el
desert per anunciar-lo, però ell és la Paraula que Déu ens adreça. Ell és
el veritable Nuvi del poble, l’únic que hi té dret, davant el qual ningú no
pot ni fer el gest de deslligar-li la corretja del calçat per al·legar algun
dret.
Damunt d’ell, de l’esperat de les nacions, davalla l’Esperit de Déu en plenitud. No ens batejarà o
submergirà en l’aigua, sinó en el seu Esperit. Porta l’encàrrec de part de Déu, és el seu messies o enviat, per
fer una tasca molt ben descrita per les imatges del profeta: curar, proclamar la llibertat, anunciar un any
d’amnistia. Aquest Esperit, que va reposar del tot en ell, ens és també donat perquè puguem viure com ell
mentre esperem el seu retorn. Mai no hem de sufocar el seu foc, ni enfosquir la seva llum.
Des d’aquestes perspectives, la figura de Maria, la mare de Jesús, se’ns fa propera, ella que espera
amb deler el naixement del seu fill. En el salm la sentim cantar les lloances al Senyor que ha fet coses grans
en ella. És el mateix Senyor que fa coses grans en l’Església, en cadascun de nosaltres. És ell qui, a través de
Pau, ens ofereix un programa de vida cristiana: alegria, pregària, agraïment, obertura a tot allò que és bo,
testimoniatge sobre la llum, fugida d’allò que és foscor i mentida. Encara no tenim prou motius de goig i
d’esperança? El Senyor és a prop. Acollim-lo joiosament.
Andreu Trilla, escolapi

DIUMENGE 24 DE DESEMBRE, VIGÍLIA DE NADAL
MISSA DEL GALL A LES NOSTRES ESGLÉSIES
5 de la tarda.
6 de la tarda.
7 de la tarda.
8 del vespre.
2/4 de 9 del vespre.
10 del vespre.

12 de la nit.

Capella de l’Hospital d’Igualada.
Residència Pare Vilaseca.
Col·legi dels Germans Maristes.
Soledat.
Mare de Déu de Montserrat. A continuació farem la torronada.
Asil d’avis del Sant Crist.
Santa Maria i Soledat, conjuntament a la basílica, amb acompanyament
en els cants del Grup Laude. A la sortida compartirem la tradicional
torronada en els locals de Santa Maria.
Convent dels Frares Caputxins. Vetlla prèvia al Nadal. Seguidament
Solemne Missa del Gall.
Sagrada Família, Solemne celebració del Naixement de Jesús,
acompanyats en els cants per la coral La Llàntia. Després farem la torronada.
Santuari Mare de Déu de la Pietat.
Monestir de les Carmelites, solemnitzada en els cants per la Comunitat
de Religioses.

COL·LECTA NADALENCA PER CÀRITAS A LES NOSTRES PARRÒQUIES
Avui, dia 17 de desembre, en totes les misses dominicals.
Hem de respondre a tantes famílies en situació d’emergència.
Siguem generosos!

AGENDA PASTORAL DE LA CIUTAT
Santa Maria. El diumenge 24, suprimirem la
missa vespertina a les 8 del vespre, mentre esperem
la celebració de la Missa del Gall.

Suprimirem
dijous.

l’Adoració

eucarística

del

Casa natal del P. Tous Soler, c/ Sant Josep, 12.
- Grup de Sant Vicenç de Paul. Ens trobarem
el dimecres dia 20, de 6 a 7 de la tarda. Hi sou
convidats a participar-hi.

Soledat.
- Celebració comunitària de la Penitència, a
les parròquies del centre de la Ciutat
(Soledat i Santa Maria): Tindrà lloc el proper
dimarts, dia 19, a les 8 del vespre, a l’església de la
Soledat. Totes les persones que ho vulguin podran
demanar l’absolució i rebre-la individualment. Un
pas més en la nostra preparació per celebrar Nadal
amb tota l’Església.
- La Paraula de Déu, una mirada diferent:
Reflexió i pregària entorn a les lectures del 3r.
diumenge d’Advent. Ens trobarem dimecres, dia
20, de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del vespre, en els
locals parroquials.

Sagrada Família.
- Celebració penitencial. De preparació
al Nadal, dimecres dia 20, a les 8 del vespre.
Examen de consciència col·lectiu i confessions
individuals. La missa es reprendrà a 2/4 de 9.
- Tarda de pre-nadal per les famílies. Dissabte
dia 23, a les 5 de la tarda, projecció a l'església de la
pel·lícula Little Boy. Xocolatada i assaig de nadales.
A les 8 del vespre, Missa Familiar i cant de Nadales.
Hi són especialment convidats els nens de catequesi
i els seus familiars però està obert a totes les
famílies de la parròquia.
- Horaris del diumenge 24. Les misses seran:
la vigília, dia 23, a les 8 del vespre; i el 24, a 2/4 de
10 i a les 12. La missa del diumenge a les 8 del
vespre, que ja correspondria a la vigília de Nadal,
queda SUPRIMIDA a l'espera de la Missa del Gall.
El dia 24, hi haurà confessions de 2/4 de 7 a 2/4
de 8 de la tarda i mitja hora abans de la Missa de
mitjanit.

Convent dels Frares Caputxins
- Comunitat cristiana. Dilluns, 18 de desembre,
a les 19:30h reunió per la preparació del Nadal.
- Orde Franciscà Seglar. Diumenge, 24 de
desembre, reunió a les 10:15h.

Vetlles de pregària.
Convent dels Frares Caputxins.
- La Pregària de Taizé, excepcionalment la
farem el divendres 29 de desembre, a les
8 del vespre.

ESTADÍSTIQUES PARROQUIALS
Baptismes
- Santa Maria. Dia 2 de desembre: Guillem–
Joan–Biel Arderiu i Grau, fill d’Enric i Anna.

Exèquies
- Soledat. Dia 5 de desembre: Gràcia Planell i
Casals, de 91 anys. Dia 9: Paulino Castellano
Hernández, de 79 anys. Dia 10: Evaristo Duque
Talavera, de 88 anys. Dia 11: Daniela Garcia Matas,
de 99 anys.

Col·lectes
- A Santa Maria. Festa de la Immaculada:
578’68 €. Diumenge 10 i feiners setmana: 328’84 €.
Donatius rebuts: D’una visita a Fulgentia: 30 €.
- A la Sagrada Família. Diumenge 3 de
desembre: 808,58 € (especial primer diumenge de
mes). Dies feiners setmana anterior: 171,02 €.
- A la Soledat. Dia 8: 292’97 €. Altres col·lectes
de la setmana: 30’61 €. Dia 10: 412’55 €.
Donatius per la Parròquia: 200 €. Donatiu per
Càritas: 100 €.
- Al Convent dels Caputxins. Dia de la
Immaculada: 181’63 €. Diumenge 10 de desembre:
184’87 €.
- A la capella de l’Hospital. Dia de la
Immaculada: 32’74 €. Dissabte 9 de desembre:
60’76 €.

ALTRES INFORMACIONS
Santa Maria. Dissabte dia 23 de desembre a
les 21:30, a la Basílica, ORATORI DE NADAL de
Bach (Cantates V i VI) participen: cor Exaudio, cor
d'homes d'Igualada i Orquestra Terres de Marca
sota la direcció de Daniel Mestre.

Sagrada Família. Dissabte 23 a les 13,00,
cantada de Nadales a la plaça parroquial, a càrrec
de l'Associació 'Nou Centre d'Igualada'

Cost del Full Diocesà de Vic, i del Full Dominical d’Igualada: 50 cèntims

