Estem de festa!
Les Germanes Caputxines de la
Mare del Diví Pastor celebrem el
150è aniversari del traspàs del
nostre fundador, el beat Josep
Tous i Soler, sacerdot caputxí fill
d’Igualada. Per a nosaltres,
aquest és un any de gràcia del
qual volem fer partícips tots els
membres de la nostra Parròquia.
El Pare Tous, com familiarment
l’anomenem, va deixar aquest
món el dia 27 de febrer de l’any
1871, mentre celebrava l’Eucaristia. Fou un regal molt particular concedit per Déu a aquell que
va fer d’aquest sagrament el centre de la seva vida i que es va
lliurar del tot amb fidelitat a Déu
i a l’Església.
El lema escollit per a aquest esdeveniment “Josep Tous: BONDAT en acció”, vol ressaltar la seva docilitat a l’acció de l’Esperit
Sant. La mirada del beat Josep
Tous ha captivat moltes persones. Si la mirada és el mirall de
l’ànima, el nostre fundador és
l’home bondadós, de cor gran i
generós, mans obertes i servicials, peus lleugers envers els més

vulnerables. El nostre Institut esdevé l’exemple més clar de la seva fecunditat; és la seva bondat
posada en obra, en acció, a través de l’educació cristiana dels
infants i dels joves, a les escoles
i a les missions.
Al llarg d’aquests 150 anys, la
seva bondat s’ha manifestat en
la cura de les seves filles espirituals i de les obres apostòliques.
Avui les Germanes Caputxines de
la Mare del Diví Pastor som presents a les terres catalanes, on
va néixer la Congregació, i a diferents indrets de la geografia espanyola; així mateix, al Vaticà,
Nicaragua, Costa Rica, Colòmbia,
Guatemala i Cuba. La seva intercessió és permanent mitjançant
una presència silenciosa i provident.
Que el beat Josep Tous ens animi
sempre a ser sembradors de Pau
i Bé, com ell ens va ensenyar, i
que siguem agraïts per tota la
seva vida bondadosa lliurada al
servei de tothom.
Gna. Ma. Teresa Termens

Informacions
una despesa de 1.800 euros
aproximadament i forma part
d’un pla de revisions del nostre
patrimoni, del qual oportunament us anirem informant.

Manteniment del temple
Amb motiu del manteniment periòdic del nostre patrimoni material s’ha hagut de substituir el
comptador del gas i modificar les
corresponents entrades i sortida
dels tubs que arriben a la caldera de la calefacció. L’obra ja finalitzada ha permès tornar a calefactar la nau central de la església. Us donem les gràcies per haver suportat amb comprensió
aquests últims dies de fred.
Aquesta actuació ha suposat

Per altra banda, també hem anat
fent canvis en el sistema de megafonia de l’església. S’han
substituït determinats micròfons
i s’ha instal·lat un sistema addicional de micròfons sense fil. A
més, es farà un control per valorar si aquest canvi és suficient i
no cal fer majors despeses.

Agenda parroquial
Adoració al Santíssim
Com cada dimarts, pregària continuada davant el Santíssim Sagrament, de les 9 del matí a les 20h.

Pregària de Quaresma
El dimarts dia 9 de febrer, en acabar la missa, trobada a la capella
del Santíssim per reflexionar sobre
l'evangeli del diumenge.

Intencions de missa
Dissabte 6 Diumenge 7 - 12:30 esposos Maria

Llobet Blanquer i Josep Brunet
Pujol i Francesc Brunet Llobet.

esposos Francesc Fayos i Anna
Basagañas
Dimecres 10 - Carmen Rodríguez
(11è aniv.)

Dilluns 8 Dimarts 9 - Joan Calls (6è aniv.) i

Dijous 11 –
Divendres 12 -

