
Març
11: Eulogi; Àurea; Rosina.

12: Innocenci I, papa; Maximilià; Bernat; Teòfanes. 
13: Roderic; Salomó; Patrícia; Ramir .

14: Arnal; Matilde; Florentina  
15: Madrona; Ramon ; Lluïsa de Marillac 

16: Agapit; Heribert; Ciríac; Abraham  
17: Patrici; Josep d’Arimatea 
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Igualada, març de 2022

Teresa Queraltó Solà
En el 6è aniversari de la mort de:

que ens va deixar el 12 de març de 2016

El teu record perdurarà per sempre entre nosaltres.
Els que t’estimàvem no t’oblidarem mai.

ACS

ESGLÉSIA / LA VEU 

A vui divendres, 11 de 
març, a 2/4 de 8 del 
vespre, a la Basílica 

de Santa Maria. Cant del 
Miserere i de ‘L’Adoració de 
les cinc llagues’. L’eucaristia 
serà presidida per Mossèn 
Carles Riera i Fonts, rector 
de la parròquia dels Prats 
de Rei. Els cants seran diri-
gits per Florenci Oliva, amb 
l’acompanyament a l’orgue 
de Lluis Victori.

El Sant Crist ja està expo-
sat a l’altar major
Divendres passat, en un so-
lemne inici dels “Misereres” 

de l’altar major de la basíli-
ca. 
Hi romandrà tota la Qua-
resma i Setmana Santa, fins 
després de la celebració de 
la Pasqua Igualadina, i està 
exposat a la veneració dels 
fidels en horari d’obertura 
de Santa Maria.
En la seva homilia, Mn. Xa-
vier Bisbal, prior del Sant 
Crist, va fer referència a la 
situació de crisi humanità-
ria a Ucraïna, explicant la 
labor de Càritas en aquell 
país: “aquest temps de Qua-
resma, cal tenir ben present 
un drama té lloc a Ucraïna, 
a pregar per la fi d’aquesta 
guerra i també a ajudar”.

Divendres de pregària al Sant Crist 
d’Igualada

a Santa Maria, es va traslla-
dar la imatge del Sant Crist 
d’Igualada al manifestador 

ESGLÉSIA / LA VEU 

Demà dissabte, 12 de març, 2a 
setmana de Quaresma, tindrà 
lloc, com cada segon dissabte 
de mes, una missa en llengua 
anglesa, a 2/4 de 5 de la tarda, 
a la capella del Sant Crist de la 
basílica de Santa Maria d’Igua-
lada. A l’inici de la celebració 

es cantarà “Nothing can trou-
ble”, després de les pregàries 
“Where true charity and love 
abide”, durant la comunió “Je-
sus Christ, Bread of Life” i per 
finalitzar “God is forgiveness”. 
Tots els cants de la missa són 
de Taizé. Es cantarà també el 
salm del dia “The Lord is my 
light and my help”.  

Missa mensual en 
llengua anglesa

El proper dimecres, dia 17, a 
les 8 del vespre s’ha convocat 
una oració per la pau i la con-
còrdia a Ucraïna, a la Basílica 
de Santa Maria, organitzada 
per les parròquies d’Igualada i 

la comunitat catòlica ucraïnesa 
de la nostra ciutat. Des de fa 
molts anys, a la nostra ciutat, 
hi ha una comunitat d’ucranïe-
sos de ritus oriental s’apleguen 
a l’església de la Soledat.

Pregària per la pau i la concòrdia a 
Ucraïna

Tot just a l’inici de la 
santa Quaresma, els 
grups sinodals d’ar-

reu del bisbat han rebut el 
material de la darrera etapa 
del camí sinodal. Cal donar 
les gràcies a tots i cadascun 
dels qui han fet el camí amb 
perseverança, malgrat les 
dificultats del temps de pan-
dèmia i de la represa després 
d’aquesta. I, al mateix temps, 
animar-los a recórrer aquesta 
etapa amb il·lusió i confiant 
en l’acció de l’Esperit Sant, 
perquè aquest moment del 
nostre «Sínode per l’esperan-
ça» és de gran importància: 
«renovar la nostra mirada 
perquè puguem veure nous 
horitzons fressant camins de 
nou anunci de l’Evangeli als 
pobres» (Pregària pel Sínode 
Diocesà).
L’Església existeix per a 
evangelitzar. La nostra mis-
sió és testimoniar l’amor de 
Déu enmig de tota la família 
humana. Prendre més cons-
ciència de la nostra identitat 
com a batejats i viure d’acord 
amb el do rebut, és el gran 
repte per als cristians. El 
temps de Quaresma té un 

fort sentit baptismal. «Sigues 
el que ets!», és la invitació 
que duu a la nostra conversió 
sempre tan necessària per a 
tot cristià.

Com necessitem aquesta 
conversió! Si escoltéssim més 
la veu de l’Esperit veuríem 
com la joia es renovaria en 
el nostre cor i ens llançaríem 
sense recança pels camins de 
l’anunci evangèlic. Llavors sí 
que es renovarien de debò les 
nostres comunitats, vivint la 
comunió vers la missió.
Emprenguem, doncs, aques-
ta darrera etapa sense rèmo-
res. Uns, seguint el camí si-
nodal, i tots, amb la pregària 
confiada que l’Esperit, font 
d’aigua viva, ens guia vers la 
novetat de l’anunci, sempre 
antic i nou, de Jesucrist als 
nostres germans que no el 

coneixen o que l’han oblidat 
escoltant els cants de sirena 
de veus que, prometent feli-
citat i alegria, els menen a la 
tristesa i a la buidor. Convido 
de nou tots els qui encara no 
han fet l’experiència sinodal 
a iniciar el camí en aquesta 
etapa crucial. En l’evange-
li trobem aquella paràbola 
de Jesús en què un propie-
tari crida a diferents hores 
del dia a treballar a la seva 
vinya. Els de darrera hora 
reben la mateixa paga (cf. Mt 
20,1-16). Tant de bo que no 
hi hagués cap consell parro-
quial de pastoral que no fes 
aquesta etapa de la missió 
del nostre camí sinodal!
Són grans els reptes que la 
cultura dominant en aques-
ta terra nostra ens planteja. 
Per això hem de posar-nos 
a l’escolta els uns dels altres, 
en un diàleg sincer i franc, a 
la llum de la Paraula de Déu, 
sota el guiatge de l’Esperit, 
a fi de discernir quina és la 
voluntat de Déu per a nosal-
tres, ara i aquí.

Romà Casanova
Bisbe de Vic

Darrera etapa del camí sinodal diocesà  

Convido de nou tots els 
qui encara no han fet 
l’experiència sinodal

a iniciar el camí 
en aquesta etapa crucial.


