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Celebracions Litúrgiques
Els dies feiners, a tres quarts menys cinc minuts
de NOU del matí, rés de Laudes, i a les NOU,
Missa, la capella fonda.
Els dijous de 2/4 de CINC fins 2/4 de SIS de la tarda, adoració eucarística, a la capella fonda.
Divendres dia 31,
Visitació de la benaurada Verge Maria. Festa.
A les QUATRE de la tarda, Rés del rosari a Lurdes.
La meva ànima magnifica el Senyor,
el meu esperit celebra el Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.
Des d’ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.
El seu nom és sant,
i l’amor que té als qui creuen en ell
s’estén de generació en generació.
Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se’n tornen sense res.
Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s’ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Dissabte dia 1 de juny,
A les SET del vespre, Missa de vigília, a la capella
fonda.
Diumenge dia 2,
Ascenció del Senyor.
A les DEU del matí, Missa matinal, a la capella
fonda. I a les DOTZE del migdia, Missa solemne
de Primeres Comunions, a l‘església parroquial.
El mes de maig és el mes de Maria. I el mes de
juny és dedicat al Sagrat Cor de Jesús.
www.parroquiadetona.com

Aquesta setmana els grups de catequesi han fet la
darrera trobada del curs. La foto del cim, correspon als de primer curs de la catequesi, els del mig
són els de primera comunió, i els de sota, els de
post-comunió que es preparen per a la confirmació. Les fotos parlen per elles mateixes.
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L‘esperit de la Litúrgia
El pensament presentat en germen en aquesta
obra, Guardini continuà desenvolupant-lo en tot
d‘articles i llibres sobre el culte, la pregària, i d‘una
manera particular en el seu escrit ja esmentat
Sobre el sentit de l‘Església, publicat l‘any 1922
i que tingué una gran difusió, fins a esdevenir
molt aviat el llibre preferit pels grups catòlics
de joventut alemanys, i que algú ha descrit com
«el llibre fundacional del moviment litúrgic».
També l‘opuscle Sobre els signes sagrats és un
complement bàsic per a entendre millor L‘esperit
de la litúrgia. Ajuda a descubrir el sentit simbòlic
dels gestos, paraules i accions emprats per
l‘Església com ara inclinar-se, posar-se de genolls
o restar dempeus, fer el signe de la creu amb
aigua beneïda, l‘àmbit sagrat del temple, l‘altar, els
ciris, el repic de les campanes o el valor expressiu
de travessar una porta, pujar els graons de l‘altar.
Quant a l‘obra L‘esperit de la litúrgia, traduïda
amb exit a diverses llengües, reimpresa una i altre
vegada al llarg del segle passat, convertida en un
clàssic de la teologia litúrgica, i que ara per primer
cop veu la llum en la nostra llengua catalana, cal
dir que manté encara la seva vigència en no pocs
dels seus punts. Entre aquests punts, que l‘agenda
de la renovació litúrgica faria bé de no desatendre,
caldria destacar-ne els següents:
El primer relatiu a la participació activa en
el culte, es podria resumir amb la dita, atribuïda a
Pius X, segons la qual la comunitat cristiana no ha
de «resar en la missa», sinó «resar la missa». La
participació activa, en la qual els elements bàsics
del pa i del vi són allà per fer palès el misteri de
Déu que ve a nosaltres i la resposta que li donem,
implica, d‘una banda, l‘alternança de la resposta
comunitària (lloançes i pregàries cantades) amb
la invitació a la interioritat (escolta atenta, silenci,
reflexió), i de l‘altra un dinamisme alhora interior i
exterior, en el qual el dinamisme de la nostra ment
i dels nostres cors s‘expressa en gestos com fer el
senyal de la creu, inclinar-se o agenollar-se, restar
dempeus, asseure‘s.
com a punt segon caldria destacar el
convenciment de Guardini segons el qual, partint
de l‘eclesiologia del cos místic de Crist, en l‘acció
Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

eucarística la comunitat expressa i enforteix el seu
ésser veritable, que és la seva vida de comunió
amb Crist. Del Crist vivent prové, en efecte,
l‘existència de la comunitat, que al seu torn,
aplegada en comunitat de culte, celebra sense
parar el misteri trascendent del Crist, a la llum del
qual s‘aclareix la solidaritat humana, la sacralitat
de la creació, l‘objectivitat de la veritat.
Introducció del llibre L‘esperit de la litúrgia, de Romano

Guardini, a cura del P. Cebrià Pifarré, Editorial Portic,

Barcelona 2011, pp. 35-37

Intencions de Misses
Diumenge dia 26, a les deu, pro populo. I a les
dotze, per la Maria Carme Verdaguer Cirera en el
30è aniversari.
Dimarts dia 28, per les ànimes del purgatori.
Dimecres dia 29, en acció de gràcies.
Dijous dia 30, pels difunts de la parròquia.
Divendres dia 31, per en Josep Codina Soler.
Dissabte dia 1, pels rectors difunts de la parròquia.
Diumenge dia 2, a les deu, pels esposos Vicenç
Traveria i Lurdes Más en el 11è aniversari, i difunts
de la família. I a les dotze, per la Candida Agón
López, i per l’Assumpció Font Sayós en el 2on aniversari i el seu espòs Joan Bigas Morera.

La col·lecta que vam fer diumenge dia 19 de maig
a favor de les obres extraordinàries va ser de
199,69€, i la col·lecta del divendres penitencial,
va ser de 22,85€.

