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Quant la realitat s’imposa
A mesura que Sant Marc va exposant el text evangèlic
d'aquest diumenge, t'adones que Jesús el què vol, és un
temps de descans i oració per als seus deixebles, un temps
per compartir l'experiència que han fet de portar la bona
nova del Regne als vilatans dels pobles del voltant, la
primera experiència missionera dels deixebles, devia de
ser molt profunda i plena de emocions i sentiments.
Però la realitat ho va canviar tot. És un problema de
consciència. "quant Jesús desembarcà veié una gran
gentada i sen compadí" Els deixebles han d'aprendre en poc temps, gairebé en segons, que cal fer, com cal actuar.
El que està en joc és saber que és prioritari. A qui he de servir i estimar per sobre de la resta de les meus desitjos.
Si tinc clares les prioritats no hi haurà problema. L'evangelista explicita el sentiment de Jesús "veié una gran gentada i
se'n compadí". Se'n compadeix, perquè els estima i els veu perduts, desorientats, "Eren com ovelles sense pastor" ens
dirà l'evangelista.
Tenint necessiten d'algú que escolti les seves necessitats i els ajudi. Un home, una dona que no té ningú, que viu al
marge, sol, sense connexió amb els altres, resta mort social i físicament.
El pròxim a qui he de estimar és un home llençat, caigut a ran de camí, un home ferit i desconegut. Un home massa
llunyà. Un home aliè a la meva vida. Si m'hi apropo sentiré compassió, proximitat, empatia . Si m'allunyo d'ell, no
sentiré res.
M'imagino l'escena i em veig jo en ella. Jo amb les meves presses caminant per un camí al costat del Senyor, acabats
de baixar de la barca al llac de galilea, Ell m'ha cridat per estar al seu costat i reposar, pregar, mirar el meu interior.
Viure un temps de intimitat, hi ha tantes coses a explicar-li!!
En aquests moments no acostumo a mirar al meu voltant, no em fixo en el que passa. És Ell, és Jesús qui m'ha sortit a
l’encontre i cal deixar-ho tot. Sóc afortunat, "veniu ara tots sols en un lloc despoblat i reposeu una mica...se n'anaren,
doncs, tots sols en la barca..."
Però ens surt a l'encontre la realitat d'una societat fragmentada, que pateix, que viu amb por i amb dolor el seu dia a
dia. Una munió d'homes, dones infants i joves submergits en un desgavell vital. La realitat del moment s'imposa.
S'ha trencat aquell instant idíl·lic, íntim amb el Senyor, aquell temps que el Senyor em volia dedicar s'ha esmunyit.
"Jesús al desembarcar, veié una gran gentada i sen compadí, perquè eren com ovelles sense pastor. I es posà a instruirlos llargament". Els deixebles degueren de restar estorats, ells també necessitaven l'ensenyament, la companyia i
escolta de les seves vivències.
Jesús els està ensenyant que cal saber adonar-se de la realitat que els envolta, sols llavors podran donar la resposta
adequada i faran present entre els homes el Regne de Déu.
Sóc capaç jo, de veure aquesta realitat, realitat de tants germans meus desemparats, deixats a la seva sort. Quantes
vegades he tingut de canviar de plans. Tinc clar amb qui vaig i què he de fer?
Sóc capaç d'aturar la meva pressa, de sortir del meu clos còmode i tranquil per complir amb el que Ell, el Senyor, m'ha
ensenyat a fer?
Sóc capaç d'aturar-me per escoltar i acollir a aquells que ho necessiten tal com Ell m'ho ensenya a fer?
Frares Caputxins d’Igualada

AL FULL DOMINICAL D’IGUALADA, TAMBÉ FAREM VACANCES
Us anunciem que com els anys anteriors, aquesta publicació deixarà de sortir temporalment a l’agost,
i ens retrobarem, si Déu vol el diumenge 5 de setembre.
Prepararem, però, un número especial pel diumenge 22 d’agost, en ocasió de les Festes de Sant Bartomeu, apòstol,
patró de la nostra ciutat, amb els actes religiosos que en honor del nostre protector celestial se celebraran.

AGENDA PASTORAL DE LA CIUTAT
Santa Maria
- Missa en directe per l’ordinador o el mòbil.
Recordem que la missa dels diumenges i festius, a les
8 del vespre, la podeu seguir “en streaming” a traves de
l’aplicació YouTube, cercant: santamariaigualada.

Sagrada Família.
- Funcions parroquials al mes d'agost. Aquest any,
els horaris de missa -dominicals i dels dies de cada diaes mantindran invariables, sense supressió de misses.
També es manté l'Hora Santa dels divendres de 7 a 8 de
la tarda. Els únics canvis seran que, durant el mes
d'agost, no es resarà el Sant Rosari i que el despatx
parroquial només s'atendrà -com en tot l'estiu- els
dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.
- Recés d'homes. Dijous, 19 d'agost, a 3/4 de 7 de la
tarda.
- Festa Major. Dilluns, 30 d'agost, dia festiu, les misses
seran a 2/4 de 10 del matí i a les 8 de la tarda.

Convent dels Frares Caputxins.
- Festa del Perdó d’Assís. El proper dia 2 d'agost,
celebrarem la festa de santa Maria dels Àngels, la festa
de la Porcíncula o dita també del Perdó d'Assís. Com es
tradició de la casa, els sacerdots des de les 10 del matí
seran a l'Església per confessar i a les 11 celebrarem la
Missa Solemne.
Recordem que aquest dia es concedeix indulgència
Plenària. Us esperem en aquesta gran festa Franciscana,
perfumada amb l’alfàbrega que es regalarà al final de la
celebració.

- Horaris d’apertura i tancament de
l’església en el mes d’agost. Des del 3 d'agost fins
el 3 de setembre. L'Església s'obrirà a les 8 del matí fins a
les 13h del migdia. La tarda restarà tancada.

VETLLES DE PREGÀRIA
Sagrada Família.

- Hora Santa adoradora. Tots els divendres de 7 a 8
de la tarda.
- Adoració Nocturna Igualada. Divendres, 6
d'agost, començant a les 10 del vespre, amb el Sant
Rosari, prosseguint amb l'Eucaristia i els torns de vetlla
al Santíssim.

Capella de la Soledat.
- Grup de la Renovació Carismàtica. Tots els
dijous ens trobem per fer pregària de 6 a 1/4 de 8 de la
tarda. Tothom hi pot participar lliurement.

Monestir de les Carmelites.
- Adoració Eucarística. El proper dijous dia 5 d’agost
farem una hora de Vetlla i pregària, a 2/4 de 7 de la
tarda. S’acabarà amb el res de Vespres. Hi sou convidats.

DEMOGRAFIA PARROQUIAL

Baptismes
- Sagrada Família. Dia 18 de juliol: Zoé-JuliethMaría Piedad Romeno Romero, filla de Julio César i
Nelsy Nazareth.

- Soledat. Dia 17: Vera Monago Félez, filla de Jorge i
Cristina. Emma Navarro Priego, filla de Jordi i Laura.

Matrimoni.
- Sagrada Família. Dia 18 de juliol: Lukasz Mikolaj
Hresiukewicz amb Paola Andrea González Cortés. Julio
César Romeno amb Nelsy Nazareth Romero Martínez.

Exèquies
- Sagrada Família. Dia 17 de juliol: Emilia Muñoz
Corral, de 75 anys. Dia 21: Francisco Milán Martínez,
85 anys. Dia 22: Josep Maria Subirana Nadal, de
83 anys.

- Soledat. Dia 16: Valentina Fernàndez Peña, de 106
anys.

- N. S. Montserrat. 20 de juliol: Montserrat Boria
Bergadà, de 89 anys.

MOVIMENTS ECONÒMICS
- A Santa Maria. Col·lecta: Dia 18 de juliol
(manteniment i millores basílica): 241’79 €, feiners
setmana: 77’66 €. Donatiu rebut: 450 € (per obres).
- A la Sagrada Família i N. S. de Montserrat.
Col·lectes: Diumenge 11 de juliol: 826,27€. Feiners

setmana anterior: 266,12€. Diumenge 18 de juliol:
619,37€. Feiners setmana anterior: 120,11€.
Celebracions: 720€+490€. Donatius per la
parròquia: 80€+40€.
- A la Soledat. Col·lectes: Dia 11 i setmana: 390’94 €.
Donatius per la Parròquia: 50 + 70 + 100 €. Donatiu
per CÀRITAS: 15 €.
- Als Frares Caputxins. Col·lectes: Dies 17 i 18 de
juliol: 472’91 €.

ALTRES INFORMACIONS
Rebran el Sagrament del Matrimoni:

- Jaume Passola Parcerisa, amb Sònia Binefa Chueca.

