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Diumenge IV de Quaresma
Dominica Laetare
Nº 1348

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.
Dissabte dia 6,

viure com a cristians. Al final de cada quaresma
hauríem de poder revisar la nostra disponibilitat
interior per al perdó. El temps de quaresma ens
porta indefectiblement a confrontar-nos amb la
nostra disponibilitat a demanar perdó i a perdonar.
Sabent que és molt difícil perdonar o demanar
perdó de bones a primeres, sobretot si estem
ferits i ressentits.

A les SET del vespre, Missa de vigília, a l‘església
gran.
Diumenge dia 7,

A les DEU del matí, Missa matinal, a la capella
fonda. I a les DOTZE del migdia, Missa solemne,
a l‘església parroquial.
En acabada la Missa de dotze, benedicció del
bestiar, en ocasió de la festa dels Tonis
Els divendres del temps de quaresma són dies
penitencials, d‘abstinencia de menjar carn

Perdó‘s (1)
Podria ser l‘slogan d‘un anunci publicitari. O bé un
joc de paraules. Però no. Perdo‘s és una paraula
màgica. O més ben dit, una paraula clau de l‘ideari
cristià. Un concepte fonamental, irrenunciable
i, tanmateix, innegociable. Encara que el verb
perdonar indica l‘acció possiblement més difícil i
a voltes més delicada que exigeix l‘evangeli. Més
encara en un clima cultural de tendència narcicista
i en un estat del món amenaçat per la desconfiança
dels uns vers els altres. Quantes vegades hem
sentit allò de perdono però no oblido. O hem vist
escrit: «Ni perdó ni oblit». El contrast amb les
paraules de Jesús és obvi. Però és evident que
el sentit cristià del perdó incondicional pot crear
algun problema als mateixos que ens diem i volem
rector.tona@gmail.com

El perdó és un acte lliure, que necessita un temps
i, sobretot, un procés interior. Per arribar al perdó
sincer i veritable hi ha d‘haver reconeixement de
la culpa i la voluntat de fer un gest envers Déu
Nostre Senyor i les persones a qui hem pogut fer
mal. I al mateix temps cal saber que no podem
esperar que ens perdonin perquè nosaltres ho
hem decidit. Demanar perdó no vol dir que suposi
la reconciliació. I, tanmateix, el procés que ens
portarà a descobrir i acollir el perdó haurà de
passar pel dolor del pecat i el propòsit d‘esmena.
Sense aquesta necessària finor espiritual no pot
haver-hi procés. Per iniciar el camí, caldrà la
voluntat i la humilitat. Per continuar-lo, cal obrir el
cor a la gràcia de Déu.
Josep Molist i Rifà, prevere.

Tel. 938 124 077

Agenda Pastoral
Dimecres dia 3 d’abril, catequesi d’adults. De 2/4
de VUIT a 2/4 de NOU del vespre a la rectoria.

Salpàs
El farem a les cases de pagès de la parròquia que
vulguin acollir la benedicció de l‘aigua i la sal. El
farem el Dimarts i el Dijous Sant.

Diumenge dia 7 d’abril, trobada arxiprestal dels
nens i nenes que venen a catequesi. Serà al Santuari de l’Ajuda, de CINC a SET de la tarda. És
una trobada oberta a tothom qui vulgui participarhi. Un temps de pregària i berenar.

O Bacalhau à Braz
O bé a la manera de Lisboa. Molt típic de la cuina
portuguesa. L‘origen d‘aquesta recepta es troba en
el Barri Alt de Lisboa. El senyor Braz, un taverner,
aprofitava les sobres de bacallà a la planxa. En
tot cas, és una recepta barata i fàcil d‘elaborar.
Se l‘anomena també bacallà daurat, pel color que
agafa la barreja del remenat d‘ous i les patates
tallades fines. És un plat d‘aprofitament i molt
senzill, però exquisit. Amb bacallà desasalat,
acompanyat d‘un remenat d‘ous i patates fines.
S‘hi poden afegir olives negres i julivert. Es calculen
100 grams per comensal de bacallà esqueixat o
engrunat. Per quatre persones serien 400 grams
de bacallà, 4 o 5 ous grans, una ceba i quatre
patates amb tallat de palla, i el que vulgueu afegirhi. Es tracta de fregir el bacallà i barrejar-ho amb
el remenat d‘ous i patates fet amb la base de ceba
fregida. Cal evitar que les patates s‘enganxin. Per
això va bé deixar-les deu minuts amb aigua freda
i després, eixugar-les abans de fregir-les. Un plat
de divendres de quaresma.

Intencions de Misses
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.
Dimarts dia 2, per la Rosalia Mauri Vall-llovera.
Dimecres dia 3, pels difunts de les famílies que
acullen la capelleta de la Sagrada Família dels carrers Antoni Figueras i Major.
Dijous dia 4, per en Valeriano Garcia Hinojosa.
Divendres dia 5, per en Josep Fabré Freixanet i
difunts de la família.
Dissabte dia 6, pels esposos Josep Roquet i Anna
Fabregar, i pels difunts de la família Mirambell
Lleopart.
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.

La col·lecta que vam fer diumenge passat dia 24
de març, va ser de 216,68€.
La col·lecta del divendres penitencial va ser de
16,21€.

Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

