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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.
Dilluns dia 25,
Anunciació del Senyor. Solemnitat.
Dissabte dia 30,

A les SET del vespre, Missa de vigília, a l‘església
gran.
Diumenge dia 31,

A les DEU del matí, Missa matinal, a la capella
fonda. I a les DOTZE del migdia, Missa solemne,
a l‘església parroquial.
Els divendres del temps de quaresma són dies
penitencials, d‘abstinencia de menjar carn

Sobre el temor veritable de Déu
Feliços tots els qui temen el Senyor, que viuen
seguint els seus camins. Sempre que en l’Escriptura
es parla del temor de Déu, no hi és deixat mai sol,
com si amb ell en tinguéssim prou per fer perfecta
la nostra fe: se li anteposen o bé el segueixen molts
motius que ens fan entendre la raó i la perfecció del
temor de Déu. Per exemple, Salomó, en el llibre dels
Proverbis, diu: Si invoques la saviesa, si fas un crit a
la raó, si cerques la saviesa com si fos or i l’examines
com si fos un tresor, aleshores entendràs què és el
temor de Déu.
Mirem quants graons ens són necessaris per
atènyer el temor de Déu. Primerament cal demanar
la saviesa i dedicar-nos intensament a la lectura,
perquè la saviesa ha de ser cercada i investigada;
només llavors es podrà entendre què és el temor del
Senyor. En realitat la manera corrent de raonar entre
els homes no és pas la millor per comprendre aquest
temor.
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El temor és l’agitació de la feblesa humana que
tem sofrir el que no vol que li esdevingui. El tenim,
doncs, dintre nostre i se’ns remou davant del dret
del superior, de l’escomesa del més fort, quan
temem una malaltia, que una fera ens assalti, o patir
qualsevol mal.
Aquest temor, no l’aprenem, sinó que ens ve perquè
som de naturalesa feble. I no aprenem tampoc el
que ens cal témer; són les coses mateixes temudes
que ens imbueixen el terror.
En canvi, del temor de Déu s’ha escrit: Veniu, fills
meus, escolteu-me, us ensenyaré com heu de témer
el Senyor. De manera que, el temor de Déu, hem
d’aprendre’l, ens és ensenyat. I no rau en el terror,
sinó en la raó d’un ensenyament; no rau en una
por de la naturalesa humana, sinó que s’aprèn en
l’observança dels preceptes, en les obres d’una vida
lliure de pecats i en el coneixement de la veritat.
Per a nosaltres el temor de Déu és tot dins de l’amor,
i és l’amor perfecte el que el corona. El deure propi
del nostre amor a Déu és obeir els seus manaments,
observar els seus preceptes, confiar en les seves
promeses. Sí, escoltem el que diu l’Escriptura: I
ara, oh Israel, ¿què és el que el Senyor et demana,
sinó que temis el teu Déu, que caminis per tots els
seus camins, que l’estimis, que observis els seus
preceptes amb tot el teu cor i amb tota la teva ànima,
i tinguis així prosperitat?
Són molts, doncs, els camins que hem de provar, i
molts els qui hem de caminar, per trobar-ne un de
sol, que és el bo. Quan parla d’ell mateix declara que
és camí, i en dóna raó quan diu: Ningú no arriba al
Pare, si no hi va per mi.
Són molts, doncs, els camins que hem de provar
per trobar-ne un de sol, que és el bo. Seran molts
els qui ens ensenyaran el camí de la vida eterna.
Perquè hi ha camins en la Llei, en els profetes, en
els Evangelis, en els Apòstols; també n’hi ha en les
obres diverses que ens han estat manades. I són
benaurats els qui hi caminen, emportats pel temor
de Déu.
Dels tractats de sant Hilari, bisbe, sobre els Salms
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Reunió dels equips de Caritas
de les parròquies de l’Arxiprestat

Dilluns passat es va fer la trobada dels equips de Caritas de les parròquies del nostre arxiprestat.
També Van participar-hi el director diocesà que es el Sr. Rufí Cerdan de Manresa, i el secretari general que és el Sr. Fran Quirós, junt amb la Montse Genescà que és la tècnica responsable de la nostra
zona pastoral. La reunió, en gran part informativa sobre el present i futur de Caritas, va servir també
per prendre el pols de la situació social als nostres pobles. Es van avaluar els diversos projectes que
s’estan portant a terme, i es van anunciar les dates de l’assemblea anual i d’un recés espiritual pels
membres de Caritas, com també de la voluntat dels membres del Consell diocesà de crear espais de
coordinació, intercanvi i acompanyament dels equips parroquials, i finalment es va decidir posar data
per tal d’elegir el representant del Consell arxiprestal en el Consell diocesà, que és l’organisme que
porta la direcció de Caritas al nostre bisbat.

Recés

Dissabte i diumenge vinent recés de Quaresma
a sant Nazari. Sortida de Tona a les 9 del matí
amb autocar. Tornada entorn de les set del vespre. Acompanyarà el recés el Pare jesuita Agustí
Goytisolo.

Exèquies
Dilluns dia 18 de març a les quatre de la tarda,
vam celebrar la Missa exequial de la Remei Pujol Bou, de 65 anys, casada amb en Miquel Viñas
Ollé. La Remei hava nascut a Tona. Va morir a
l’Hospital Universitari de Vic.
Que pugui veure Déu cara a cara.
Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

Intencions de Misses
Diumenge dia 24, a les deu, per en Josep Vilaregut Romeu, i per en Josep Picañol Solà en el 14è
aniversari. I a les dotze, per en Josep Sardà i la
Maria Roqueta, i per la Maria Lluïsa Gusi Guixeras.
Dimarts dia 26, per l’Ernest Serratosa Palet.
Dimecres dia 27, per pels difunts de les famílies
que acullen la capelleta de la Sagrada família del
carrer Raval.
Dijous dia 28, per la Dolors Ribas Grau.
Divendres dia 29, per la Francisca Vaz Fernández.
Dissabte dia 30, per en Josep Codina Soler.
Diumenge dia 31, a les deu, pro populo. I a les
dotze, el Cap d’any de la Teresa Puigvendrelló
Ges, per en Carlos Terricabras Feliu, i per la Teresa
Vila en el 15è aniversari.
La col·lecta que vam fer diumenge passat dia 17
de març a favor de les obres extraordinàries, va
ser de 157,48€.
La col·lecta del divendres penitencial va ser de
4,67€.

