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Diumenge V de Quaresma
Nº 1349

FULL PARROQUIAL
Sant Andreu de Tona
Celebracions Litúrgiques
Els dies feiners, a tres quarts menys cinc minuts
de NOU del matí, rés de Laudes, i a les NOU,
Missa diària, a la capella fonda.
Els dijous de 2/4 de CINC fins 2/4 de SIS de la
tarda, adoració eucarística, a la capella fonda.
Dijous dia 11,
A 1/4 de SIS de la tarda, Via Crucis, amb els
infants de la catequesi.
Divendres dia 12,
Santa Maria al peu de la Creu. Memòria.
Dissabte dia 13,

A les SET del vespre, Missa de vigília, a la
capella fonda.
Diumenge dia 14,

Diumenge de la Passió del Senyor
o de Rams.

A les DEU del matí, Missa matinal de la Passió,
a la capella fonda.
I a 3/4 de DOTZE del migdia, Benedicció de
les palmes i rams a la placeta de l‘església,
commemorant l‘Entrada del Senyor a
Jerusalem amb la Processó entorn de
l‘església parroquial i Missa de Passió, a
l‘església parroquial.

Els divendres del temps de quaresma són dies
penitencials, d‘abstinencia de menjar carn.
rector.tona@gmail.com

Perdó‘s (2)
Tant si necessitem ser perdonats com si desitgem
perdonar, ens caldrà assumir el dolor de la ferida,
garbellar el ressentiment amb l‘amor guaridor
del Senyor, acollir la creu, i caminar pel camí del
sant desprendiment, cercant la llibertat interior.
Potser ens caldrà fer penitència. És el gest del
qui mendica. El joc de paraules que encapçala
aquesta reflexió pren sentit quan entenem que
el perdó és necessàriament un diàleg entre dues
parts i a partir de dues parts distanciades per un
trencament. Però per tal que es pugui donar aquest
perdo‘s, caldrà que hi intervingui el Totalment Altre.
És Déu nostre Senyor qui pot canviar el cor de
pedra amb què ens protegim, per un cor de carn,
sensible i disposat a deixar-se estimar de veritat.
És la gràcia de Déu, acollida en l‘ànima del pelegrí
qui ens amoroseix i estova el cor. Perquè el perdó
només pot néixer en l‘interior de la persona. Això
pot suposar, -fins i tot-, una lluita interna, un temps
de foscor i violència entre el nostre ego i els seus
dimonis, i el Senyor que ens vol alliberar del mal
viure, perquè ens vol redimir i divinitzar. És un
exercici espiritual. Déu nostre Senyor ens estima
entranyablement i, -si ens deixem-, ens perdona i
ens aixampla el cor. Aleshores tindrem l‘oportunitat
de fer que el perdó sigui també reconciliació: Amb
nosaltres mateixos, amb els aquelles persones
amb qui hem tingut un conflicte traumàtic, i amb
el qui sant Ignasi anomena el Criador, que no és
altre que Aquell que ens ha alliberat del poder de
les tenebres i ens ha salvat, perquè ens estima
amb un amor incondicional i fidel. En el perdó
sagramental, la dimensió horitzontal i la vertical
es trenen amb la gràcia divina. Per arribar fins
aquí, -però-, calen quaranta dies bíblics. És a
dir, un període llarg de temps, el que necessita la
nostra naturalesa humana per facilitar la guarició.
I naturalment, les tres disponibilitats de l‘ànima:
oració, dejuni i caritat.
Josep Molist i Rifà, prevere.

Tel. 938 124 077

Recés de Quaresma a Sant Nazari

Són imatges del recés
que vam fer el cap de
setmana passat a sant
Nazari. El P. Agustí
Goytisolo va acompanyar
la reflexió a partir de les
intuicions de la Laudato
Si, l‘encíclica del Papa
Francesc
sobre
la
sostenibilitat ecològica.
Hi va haver temps per
al silenci, moments de
reflexió, de compartir, de
pregar i de celebrar el
perdó. En conjunt, vam
ser un grup de quarantaquatre persones que hi vam participar. Les germanes Josefines ens van acollir i atendre amb la delicadesa
pròpia de l‘evangeli. Fou un temps d‘oració i evangeli, viscut i compartit. Vam tenir l‘oportunitat de sentir-nos
solidaris amb la diversitat i globalitat del planeta. El P. Agustí, missioner al Txat i a Burkina, ens va fer sentir
de prop, ciutadans d‘un món que està malalt a causa de l‘egoisme. Un món que necessita guarició i equilibri.

Agenda Pastoral
Diumenge dia 14 d’abril, Concert de Setmana
Santa, a les CINC de la tarda a la Capella Fonda, a càrrec del quartet Esemble Contro i tempi.
Simfonia al “Santo Sepolcro”, de Vivaldi, i Stabat
Mater, de Pergolesi. Entrada lliure amb aportació
voluntària.
La col·lecta que vam fer diumenge passat dia 24
de març, va ser de 135,88€.
La col·lecta del divendres penitencial va ser de
10,94€.
Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

Intencions de Misses

Diumenge dia 7, a les deu, pro populo. I a les
dotze, pels esposos Joaquim Vilellla Fabré i Anita
Buxaderas Pujol, per en Bernat Noguera Vilella, i
per la Dolors Puigdesens Jutglar. Dimarts dia 9,
pels difunts de la parròquia. Dimecres dia 10, pels
difunts de les famílies que acullen la capelleta de
la Sagrada família dels carrers Onze de Setembre,
Montserrat, Bonavista, i Anton Figueras. Dijous
dia 11, en acció de gràcies. Divendres dia 12, per
l’Ernest Serratosa Palet. Dissabte dia 13, per en
Pere Rovira Molist en el 10è aniversari i pels difunts de la família.Diumenge dia 14, a les deu,
pro populo. I a les dotze, per la Montserrat Muns
Armadans en el 2on aniversari.

