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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 tar-
da, adoració eucarística, a la capella fonda.

Dimecres dia 22, 
Santa Joaquima de Vedruna, fundadora. Me-
mòria.

Divendres dia 24, 
Benaurada Verge Maria, Auxiliadora dels Cris-
tians. Memòria.

Dissabte dia 25, 
A les CINC de la tarda, MIssa de Primeres 
Comunions al Santuari de Lurdes.
A les SET del vespre, Missa de vigília, a la capella 
fonda.

Diumenge dia 26,
Diumenge VI de Pasqua
A les DEU del matí, Missa matinal, a la capella 
fonda. I a les DOTZE del migdia, Missa solemne, 
a l‘església parroquial. 

El mes de maig és el mes de Maria.

CelebraCions litúrgiques

En aquestes dues fotografies podem veure dues 
realitats del que en termes generals anomenem 
catequesi d’iniciació cristiana. En la foto de dalt 
hi veiem un grup del primer curs de catequesi el 
dia que van anar a Lurdes per celebrar el final de 
curs. Enguany han fet el primer grau. Gairebé tots 
van ser batejats de petits. I ara s’inicien en la vida 
cristiana. Tot i així n’hi ha alguns que encara no 
són batejats però fan el procés d’iniciació amb els 
qui tenen la seva mateixa edat. Però hi ha una 
altra realitat, que cada vegada té més importància 
en el món occidental. I que és la més antiga en la 
història de l’Església. És la que es visualitza en 
l’altra fotografia. Es tracta d’un grup d’adolescents 
i joves que han demanat rebre el baptisme i que 
han iniciat el camí del que es coneix com el cate-
cumenat. En aquesta imatge hi veiem el grup amb 
les seves acompanyants reunits amb el delegat 
episcopal per al catecumenat que és Mn. Joan 
Sanglas. Fa uns dies va venir a conèixer i explicar 
el procés al grup de catecúmens de Tona 

la Catequesi i  el CateCumenat a la nostra 
parròquia

19 de maig de 2019
Diumenge V De Pasqua
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Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

La col·lecta que vam fer diumenge passat dia 
12 de maig, va ser de 238,79€, i la col·lecta del 
divendres penitencial, va ser de 11,51€.

intenCions de misses

Diumenge dia 19, a les deu, pro populo. I a les 
dotze, per la Rosa Riera Jordà en el 10è aniversari 
i per en Jaume Argemir Franquesa en el 2on ani-
versari, i pels pares i difunts de la família. 
Dimarts dia 21, per en Lluís Saborit Tuneu.
Dimecres dia 22, en acció de gràcies.
Dijous dia 23, pels difunts de la parròquia. 
Divendres dia 24, en acció de gràcies.
Dissabte dia 25, per la Montserrat Roviró Capde-
vila.
Diumenge dia 26, a les deu, pro populo. I a les 
dotze, per la Maria Carme Verdaguer Cirera en el 
30è aniversari.

les primeres Comunitats Cristianes

En aquell segle primer, en els temps del gran 
imperi romà, les primeres comunitats cristianes 
ens poden recordar realitats molt importants per 
a les nostres comunitats del segle 21, en mig dels 
imperis mundials que ens dominen i ens exploten.

Els ídols dels temps de Roma eren personificacions 
de realitats humanes —valors, passions, dominis, 
plaers...— elevades a categoria de déus i 
deesses. Avui els ídols no necessiten revestir-se 
de déus, sinó que actuen de manera directa: el 
diner (déu dels déus), seguit del plaer, el domini, 
l’explotació, el menyspreu de la natura, la lluita pel 
poder... Els grans imperis que dominen la terra, 
desavinguts entre ells, revesteixen aquests déus 
de noms tècnics i altres aparences per dissimular 
la impietat, l’orgull i l’egocentrisme de les seves 
passions.

Com vivien les primeres comunitats cristianes? 
Actualment hi ha molts estudis que en fan recerca. 
Grups dispersos, perseguits per temporades, en 
mig del despotisme del poder i de la religió oficials 
de l’imperi, en mig d’una allau de cultes i noves 
religions, en gran part esotèriques i gnòstiques. 
Comunitats cristianes molt centrades en la 
gran novetat —la nova manifestació de Déu en 
Jesús— i en uns canvis radicals de valors humans 
i religiosos: fraternitat, reconciliació, atenció a la 
debilitat, esperança viva, risc, igualtat, celebració, 
invocació continuada, canvi radical de vida, 
possibilitat real de martiri, pregària comunitària, 
eucaristia...

Cal recordar també les dificultats en les 
relacions: tendències diverses, conservadorisme i 
renovació... Disputes i diferències; com a humans 
que eren.

exèquies

Dimarts passat, dia 14 de maig a les 11 del matí, 
vam celebrar la Missa exequial de la Pepita Oliva 
Aguilar, de 86 anys, casada amb en Lluís Bruch 
Solà. La Pepita  havia nascut a Tona. Va morir a 
l’Hospital de la Santa Creu de Vic.

Que reposi en el Senyor, i l’hi concedeixi la pau 
eterna al cel. 

Avui molts de nosaltres formem part de comunitats, 
grups, parròquies, centres... cristians. En aquest 
primer segle del segon mil·lenni  som conscients 
del poder i les capacitats de tota mena —també 
de destrucció— que tenen els grans imperis.

Quan arribi el 2100, com estarà la humanitat? 

Som cridats de nou per l’Esperit de Jesús a 
una renovació comunitària tan a fons, que 
aportem unes novetats humanes i religioses que 
desmenteixin l’enganyosa dita: “Actualment els 
cristians són més o menys com tothom amb alguns 
ritus i celebracions afegits.” Dels primers cristians, 
en canvi, se’n deia: “Mireu com s’estimen.”

Jesús Renau, sj. Publicat al Blog Visió positiva, a Catalunya 
religió, el divendres 10 de naig de 2019.


