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AgendA PAstorAl 

Divendres dia 28, a 2/4 de SIS de la tarda, a la 
capella fonda, concert a càrrec de la Coral de Cen-
telles, Veus de Tardor. Organitzat per l’Associació 
de Jubillats de Tona, en el marc de la X Setmana 
de la Gent Gran.

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.

Dilluns dia 24,
Naixement de Sant Joan Baptista. Solemnitat.
A les NOU del matí, Missa del natalici, a la  
capella fonda. I a les ONZE, Missa patronal a la 
capella de Sant Joan del Colomer.

Dimecres dia 26,
Sant Pelai, màrtir. Memòria.

Dijous dia 27,
Sant Ciril d‘Alexandria, bisbe i doctor de 
l‘Església. Memòria.

Divendres dia 28,
Sagrat Cor de Jesús. Solemnitat.

Dissabte dia 29 de juny, 
Sant Pere i Sant Pau, apòstols. Solemnitat.
A les SET del vespre, Missa de vigília, a la 
capella fonda.

Diumenge dia 30,
A les DEU del matí, Missa matinal, al Santuari de 
Lurdes. I a les DOTZE del migdia, Missa solemne, 
a l‘església parroquial. 

El mes de juny és dedicat al Sagrat Cor de Jesús. 

CelebrACions litúrgiques sAnt Antoni de PàduA

Dijous passat, festa de sant Antoni de Pàdua, vam 
celebrar la missa de nou, a l’altar del Sant. Tal 
com és costum, les Antònies portaren els panets 
que foren beneïts i compartits. Missa cantada 
i participada amb un sentiment de renovada 
devoció.
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Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

intenCions de Misses

Diumenge dia 23, a les deu, pro populo  I a les 
onze, pels difunts rectors de la parròquia.Dilluns 
dia 24, en acció de gràcies.
Dimarts dia 25, per l’Antonio Godoy Mota.
Dimecres dia 26, pels difunts de la parròquia.
Dijous dia 27, en acció de gràcies. 
Divendres dia 28, per les ànimes del purgatori.
Dissabte dia 29, per en Pere Baucells Camps i per 
en Pere Guiteras Torras 
Diumenge dia 30, a les deu, pro populo I a les 
dotze, per en Josep Codina Soler, i pels esposos 
Josep Padrós i Àngela Casanovas.

MissA de sAnt Antoni Al PlAnell

bAPtisMes

Dissabte passat dia 15 de juny a les cinc de la 
tarda, al santuari de Lurdes, va rebre el Sagrament 
del Baptisme en Pol Navarrete Salvans, fill d‘en 
Carles i la Meritxell. Varen els ser padrins en Jordi 
i la Cristina.

Dissabte passat dia 15 de juny, vam celebrar la 
missa a la capella de sant Antoni del Planell. Com 
cada any, hi hagué molta participació dels veïns 
de la Barroca i amics de la família.

CArtA sobre lA PregàriA (i)

Em preguntes: per què pregar?
Et responc: per viure.
Sí: per viure veritablement, cal pregar. Per què? 
Perquè viure és estimar: una vida sense amor no 
és vida. És solitud buida, és presó i tristesa. Viu 
veritablement tan sols qui estima: i estima tan sols 
qui se sent estimat, tocat i transformat per l’amor. 
Com la planta que no fa florir el seu fruit si no li 
arriben els raigs del sol, així el cor humà no s’obre 
a la vida veritable i plena si no és tocat per l’amor.
Ara, l’amor neix de la trobada i viu de la trobada 
amb l’amor de Déu, el més gran i autèntic de tots 
els amors possibles, un amor que va més enllà 
de qualsevol definició nostra i de totes les nostres 
possibilitats. Pregant, ens deixem estimar per Déu 
i naixem a l’amor, sempre de nou. Per això, qui 
prega viu en el temps i per l’eternitat.
I qui no prega? Qui no prega corre el risc de morir 
dintre seu, perquè li mancarà més d’hora o més 
tard l’aire per respirar, el calor per viure, la llum per 
veure, el nodriment per créixer i la joia per donar 
un sentit a la vida.
Em dius: però jo no sé pregar! Em demanes: es 
prega? Et responc: comença per donar una mica 
del teu temps a Déu. Al començament, l’important 
no serà si aquest temps és més o menys, sinó que 
Tu l’hi donis fidelment. Fixa’t un temps per dedicar 
cada dia al Senyor, i dóna-l’hi fidelment, cada dia, 
tant quan ho sentis com quant no ho sentis. Cerca 

un lloc tranquil, on si és possible hi hagi algun sig-
ne que evoqui la presència de Déu (una creu, una 
icona, la Bíblia, el tabernacle amb la presència eu-
carística…). Recull-t’hi en silenci: invoca l’Esperit 
Sant, perquè sigui Ell qui cridi en tu “Abbà, Pare!” 
Porta a Déu el teu cor, àdhuc si està trasbalsat: no 
tinguis por de dir-li-ho tot, no tan sols les teves di-
ficultats i el teu dolor, el teu pecat i la teva incredu-
litat, sinó també la teva rebel·lió i la teva protesta, 
si les sents a dintre.

Bruno Forte
Arquebisbe metropolità de Chieti-Vasto


