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Camerino és una població italiana, concretament

en la regió de les Marcas, província de Macerata,

on té origen la Bella i Antiga reforma Caputxina.

En 1525, un grup de frares es retiren en aquesta

població a viure la simplicitat i originalitat de la Regla de Sant Francesc. Germans

propers al poble, atenent-los en la catequesi, la direcció espiritual i la confessió,

assistint els malalts, especialment en els temps de pesta, i alhora, retirats per a una

vida de silenci i pregària. Camerino es el bressol de l’Orde, les nostres arrels que

volem compartir amb vosaltres.

A les vostres mans teniu el número 1 d’aquest nou instrument de formació i

d’informació sobre la vida i la pastoral del Convent del Framenors Caputxins

d’Igualada. Hem volgut titular aquest full amb aquest nom, Camerino, per expressar

que volem ser reflex d’una història, que té més de 400 anys, concretament 497, dels

quals 422 presents a la ciutat d’Igualada.

Ja en els anys 90, els frares feren un full anomenat, Fent Camí, que amb certa

periodicitat anava arribant a les vostres mans. Possiblement mai com en el moment de

l’arribada de Fra Mateu a la comunitat, on Fent Camí assolí la seva màxima expressió,

mensualment era editat. Passat vuit anys des de l’arribada de la nova Fraternitat, el

Full deixar de sortir.

El que ens proposem és amb un Full amb una doble intenció. La primera oferir una

breu reflexió sobre la Vida i el Carisma de Sant Francesc d’Assis, que tots els qui

participen de la vida i la litúrgia d’aquesta casa, coneguin aquell que és Pare i Mestre

dels frares, amb el seu carisma, es a dir, el Do per a la vida de l’Església. I la vida, es

dir, la pastoral de la casa, com un agenda perquè tots sapiguem i participem de la vida

que hi ha.

Els Frares



AGENDA DE MARÇ

Tots els dijous de Quaresma

A les 19h Pregària de Vespres i tot seguit a les 19’30 el ViaCrucis.

Tots els dijous de les 10 del matí fins a les 20’15 hi ha el Santíssim Sagrament

Exposat en l’altar major, per a la pregària.

Recordem que el dissabte 19 de març celebrarem la festa de sant Josep en la missa de

les 19’30.

Formació bíblica i franciscana

Els primers dilluns de mes amb fra Jordi Seubas, a les 19’30 en la sala de l’Atri,

reiniciem la formació bíblica per a la comunitat cristiana. Aquest mes el dilluns 7 de

març. I els tercers dilluns de mes amb fra Francesc, també a les 19’30 en la sala de

l’Atri, reiniciem la formació franciscana. Aquest mes el dilluns 21 de març.

Germans del Tercer Orde

Cada quart de mes els nostres germans terciaris es reuneixen en Assemblea al nostre

convent i participen de la nostra missa dominical.

Catequesi d’Infants

Hi ha un grupet de 11 nens i nenes que es preparen per a la Primera Comunió. Amb

fidelitat cada setmana, dimecres i dijous venen fer al Catequesi. I dos cops al mes

tenim la Missa Familiar, aquest mes les dies 5 i 26 a la missa de les 19’30.

Taizè

Aquest mes no tindrem la nostra trobada mensual, el tercer dijous de mes, amb la

pregària de Taizè. Ens aplacem, si Déu vol, pel mes d’abril.

Visita de Malalts

Amb assiduïtat els frares anem a visitar els malalts i persones grans que ens demanen,

per una estona de conversa, com per portar i rebre els sagraments, especialment la

Comunió i també la Unció dels malalts. Només cal demanar-ho en la sagristia o en la

porteria del convent.


