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«Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món» 
 

Fra Angelico ens ofereix aquesta versió de l’ascensió de Jesús 

a la glòria del Pare. Vestit de blanc– el color lluent que 

correspon a la seva vida divina–, els peus ben recolzats en el 

núvol que representa Déu mateix que el sustenta; envoltat de 

resplendor tot ell, amb les mans abasta el món de Déu, com a 

veritable mediador entre Déu i la Humanitat: ell és qui fa de 

pont, el pontífex. El qui s’havia abaixat ara és enaltit. 

 

El pintor, per bo que fos, només podia oferir-nos una icona de 

la glòria del ressuscitat. Més difícil encara de representar era 

l’absoluta seguretat de l’ofici de Jesús per sempre: serà cada 

dia el mediador fidel que no abandona mai la seva comunitat, 

la seva esposa estimada, la seva església. Massa càrrega perquè 

una pintura pugui mostrar-la.  

 

Pau en devia ser conscient també, quan diu que prega perquè 

coneguem de veritat qui és Déu, més enllà d’un coneixement 

infantil o poc madur, i la força poderosa amb què ha glorificat Jesús i l’ha fet «cap» de tot el que 

existeix. Recapitular-ho tot. Com si diguéssim que, en ell, tot comença de nou i se’ns obren les portes 

de la vida divina a la qual estem cridats. Un bon resum de la fe pasqual que encara estem celebrant, a 

l’espera del do de l’Esperit, que ha de dur totes les coses a la seva plenitud i ha de fer-nos testimonis 

creïbles de l’evangeli arreu del món. És la nostra fe –la fe que hem rebut de l’església- i la nostra 

alegria. 

 

Andreu Trilla, escolapi 
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Santa Maria  
- Festa de santa Rita. A l’església del Roser a les 12 del 
migdia tot seguint la tradició farem la benedicció de 
roses.  
 

- Reunió del Consell Pastoral. Dilluns a ¾ de 9 del 
vespre reunió del consell de pastoral. 
 

- Missa en directe per l’ordinador o el mòbil. 
Recordem que la missa dels diumenges i festius, a les          
8 del vespre, a la Basílica, la podeu seguir en                  
directe mitjançant l’aplicació YouTube, cercant: 
santamariaigualada. 

 

AGENDA PASTORAL DE LA CIUTAT 



 

Sagrada Família. 
- Emaús Divendres, dia 26, a ¾ de 9 del vespre. 
 

Soledat. 
- Eucaristia anticipada de Pentecostès:  Dissabte, 
27 de maig, 7 tarda: La compartirem amb totes les 
famílies dels nois i noies de Catequesi, enfortint el sentit 
d’Església. 
 
 
 

 
 
Sagrada Família.  
- Hora Santa adoradora. Exposició major del 
Santíssim Sagrament. Tots els dijous de 7 a 8 de la 
tarda. 
 

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.  
 

Convent dels Frares Caputxins.  
- Dijous eucarístics. Cada dijous, oferim un 
temps llarg d’Adoració al Santíssim (des de les 10 
del matí fins a les 20'15) per estar amb el Senyor.  A 
les 19 h. farem el Res de Vespres. 
 
 

 

 

Baptisme. 
- Santa Maria. Dia 13 de maig: Montserrat Terraza 
Blaya, filla de Miquel i Àngela. 
 

- Sagrada Família. Dia 11 de maig: Veronica Ruiz 
Asangono. 
 

Primera Comunió. 
- Sagrada Família. Dia 12 de maig: Eva Guijarro 
Rioja. 
 

Confirmacions: 
- Sagrada Família: Dia 12 de maig:  Juan Pablo 
Aguilar Leiva, Immaculada Canela Ortiz, Àlex Cabrera 
Puvia, Martí Colom Tello, Lucas Criado Molina, Ignasi 
Cuervo Rovira, Janna Expósito Gumà, Ainhoa 
Fernández Casuso, Joel Fernández Huerta, Eva Guijarro 
Rioja, Marta Jiménez Borrell, María Jordana Rovira, 

Fiorella Denisse Lemus Sánchez, Joel Marcet Martínez, 
Alejandra Moreno Sánchez, Max Noguera Sallés, 
Fernanda Noemí Oliveros, Bernat Ollé Díaz-Guerra, 
Duván-Ricardo Moreno Rojas, Nora Poles Chahim, 
Nelson-David Quintero Velasco, Ferran Ramírez 
Alemany, Arnau Rubió Garcia, Cosme-Damián Ruiz 
Asangono, Verónica Ruiz Asangono, Júlia Sanuy 
Bernades, César Toledo Farrando, José Manuel Vicario 
Guevara, Juan Carlos Vicario Guevara i Alegria González 
Hudyma. 
 

Matrimoni. 
- Sagrada Família. Dia 11 de maig: Vicente José 
Artigas Cordero amb Marta Borreguero Alfaro. 
 

Exèquies 
- Soledat.  Dia 8:  Toni Montané Peñas, de 80 anys.  
Dia 11:  Anna Mª Perelló Freixas, de 74 anys. Dia 12:  
Josep Figueres Rubio, de 85 anys.  Dia 15:  Àngela Vila 
Costa, de 75 anys. 
 

- Llar del Sant Crist. Dia 20 d’abril: Marcelino 
Ramírez Hernández, 86 anys. 
 

- N. S. Montserrat. Dia 17 de maig: Carmen 
Barjau Ballés, de 79 anys. 

 
 
 
 
- A Santa Maria. Col·lectes: Dies 13 i 14 de maig: 
331’56€, feiners setmana: 74’85€. Donatius: 
Manteniment basílica 50€ i 20€; cooperativa Agro 
Igualada: 100€. 
 

- A Sagrada Família i N.S. Montserrat. 
Col·lectes: Diumenge 14 de maig: 821,27€. Dies feiners 
setmana anterior: 475€. Celebracions: 50€.  
 

- A la Soledat. Col·lectes: Dia 14 de maig:         
470’35  €.  Altres col·lectes de la setmana a la Parròquia:  
66’13 €.  Altres donatius per la Parròquia:  20 + 20 +      
50 €.   

 
 
 
 
- Concert de gospel. Diumenge vinent, dia 28, a les     
6 de la tarda, hi haurà un concert a l'església parroquial 
de la Sagrada Família a càrrec del Cor Gospel de Tous. 

 

 
 
 
 

Us recordem que, per a poder tirar endavant la tasca pastoral bàsica de les parròquies ens cal rebre el vostre 
suport econòmic. Per fer-ho teniu a la vostra disposició la pàgina web: www.parroquies.bisbatvic.org, que de 

forma àgil i senzilla podreu fer el donatiu a la parròquia per vosaltres desitjada. 
El Govern ha augmentat les desgravacions a l’IRPF dels donatius que es fan a la teva Parròquia, amb unes 

deduccions de fins al 80% per a imports inferiors als 150 €, i un 40% a partir d’aquesta quantitat. 

Empleneu el formulari web, o informeu-vos en el despatx de la vostra parròquia 
 
 
 

DEMOGRAFIA  PARROQUIAL 

VETLLES DE PREGÀRIA 

MOVIMENTS ECONÒMICS 

ALTRES INFORMACIONS 


