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LA GERMANA MALALTIA
És molt coneguda l’expressió de sant Francesc: “la nostra germana la mort corporal”.
Però també, en Les Lloances de les creatures o Càntic del germà Sol, hi trobem una
expressió semblant: “Lloat sigueu, Senyor meu, per aquells que aguanten malaltia i
tribulació. Benaurats els qui les aguanten en pau, car de Vós, Altíssim, seran coronats”.
Per això podríem parlar de “la germana malaltia”, que ens ajuda a prendre més consciència
de la nostra fragilitat i, al mateix temps, ens fa percebre més l’afecte solidari dels nostres
familiars i amics.
La malaltia d’una certa importància situa la persona en una quasi-indefensió i la fa
necessitada d’un suport especial dels altres, sobretot de Déu. Beneït el qui té una fe confiada
en Déu: sentirà més que mai la seva Presència amorosa, perquè és el Pare “ric en
misericòrdia”, que no abandona pas en les seves sofrences i sofriments els seus fills que
confien en Ell.
La fe és confiança i esperança; i és guarició, si més no espiritual. Escoltem la
germana Teresa Losada, de les Franciscanes Missioneres de Maria, que es troba suportant
un càncer avançat. Diu:
No m’impressiona pensar que la vida d’aquí s’acaba, perquè espero en un Déu que
m’acollirà...
És important acostumar-se a pensar i acceptar que el cicle vital es pot acabar en
qualsevol moment. Per al qui té fe, és com passar a l’altra riba, on ens espera el Déu de
Bondat. No és que Ell ens hagi de donar res de merescut, sinó que tot serà regal del seu
Amor misericordiós...
La mort, jo la veig com un tancar d’ulls, per obrir-los en un altre lloc: sense cap
mena de por!
Tot el que comencem aquí ja és eternitat... L’eternitat comença aquí!
La Teresa Losada (69 anys) va fer-se religiosa als 18 anys. Va estudiar Filosofia i
Lletres i Filologia àrab. Tenia per davant una brillant carrera a la Universitat de Barcelona,
però va optar per acollir emigrants àrabs. Durant més de quaranta anys ha estat un referent
en el diàleg amb l’Islam a Catalunya. - Podeu seguir una entrevista que li van fer a
CatalunyaReligió. Entreu-hi per Google: Teresa Losada, CatalunyaReligió.cat.
Mateu Sanclimens

N O T I CI A R I
Grup d’Ajuda
Com acostumem a fer en tots els convents, a Igualada també repartim queviures i roba als
necessitats. Poden venir un dia al mes (els dimarts) a recollir una bossa de menjar i alguna peça de
roba. Hi ha tot un equip de Voluntaris que fa aquest servei. Per Nadal es van repartir 180 bosses
(pollastre, ous, torrons, oca, sucre, arròs, pasta, farina, etc.). Hi ha gent que hi col·labora pagant
unes quotes i altres ho fan esporàdicament. A part d’això, també ens arriben queviures de diferents
indrets com dels Maristes, de l’Asil, del convent Sarrià, d’Arenys de Munt. Enguany hem tingut la
sort que se’ns va fer arribar el que es va recollir d’un concert a la Basílica de Santa Maria, el mes de
juny (1.600 €), També hem rebut un donatiu de La Caixa (2.100 €) per poder condicionar les sales
on guardem la roba i els queviures. Igualment el Club Rotary d’Igualada ens ha promès part de
l’import recollit en el concert que van organitzar el mes de desembre. Des d’aquí agraïm molt
sincerament a tots els qui col·laboreu en aquesta Ajuda per als més pobres.
Pessebres
Des de l’advent i durant tot el temps nadalenc, el convent d’Igualada ha pogut gaudir, un
any més, dels pessebres de Fra Jordi Marquet. El del refectori ha estat una meravella de delicadesa i
espiritualitat, amb les figures del jesuïta Pere Gil. El del claustre era tot ple de detalls, sobretot
d’animalons que anaven a adorar el Nen Jesús. El de l’oratori era un portal cobert; per l’advent
només hi veies la Verge Maria i l’àngel anunciador; després es va anar omplint de les figures
típiques dels pessebres de Fra Jordi: Jesús, Maria i Josep; sant Francesc, santa Clara i del caputxí
sant Feliu de Cantalici; el bou i la mula, i àngels a dojo. El de sota l’altar era impactant, amb figures
plasmades per les Monges cartoixanes franceses del monestir Notre-Dame de Bethléem... – A més,
aquest any ens ha arribat un altre pessebret fet pel Sr. Santi Chaparro, de la Comunitat cristiana de
Pompeia (Barcelona). Cada any en fan un per regalar a algun indret de Catalunya. Aquesta vegada
van pensar en nosaltres, perquè poguéssim ambientar la capella de l’Hospital, on els frares fem
servei com a capellans. El dia 11 de desembre, diumenge, tot un grup d’allà va venir per fer-ne
ofrena durant la missa conventual. La veritat és que, a l’Hospital, hi feia molt bonic. Des d’aquí ho
agraïm de tot cor als amics de Pompeia-Grups.
Primera Missa de Fra Jesús Romero
El diumenge 19 de febrer, el recentment ordenat de sacerdot, el p. Jesús Romero, vindrà a
celebrar la seva Primera Missa a Igualada, ja que durant més d’un any va ser d’aquesta fraternitat i
ha deixat un bon record entre la feligresia. Serà la missa de 2/4 de 12. Aquell dia coincidirà amb
L’Assemblea o Trobada mensual dels Terciaris (OFS = Orde Franciscà Seglar).
Presentació del nou llibre de Fra Jordi Cervera
Fra Jordi Cervera que, junt amb un dominic professor a Jerusalem, ha resseguit durant un
mes el viatge que fa cent anys va fer el cèlebre benedictí Pare Ubach, acaba de publicar el llibre “El
camí d’Ubach. De Montserrat al Sinaí, cent anys després”. El dia 23 de febrer vindrà a Igualada a
presentar-lo als Mossens de l’arxiprestat (al migdia) i al convent per al públic en general, a 2/4 de 8
del vespre. Tothom hi és invitat. Allà mateix podrà adquirir-se’n exemplars.

