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FULL PARROQUIAL
Sant Andreu de Tona
Imatges de la processó de Corpus

Amb la festa de Corpus ha arribat l‘estiu. Enguany, amb una coincidència astronòmica i climàtica. L‘ona
de calor ens ha fet sentir la limitació i ha alertat la prudència. En el món meridional, la canícula ens
porta a una dinàmica de tendència letàrgica. El curs s‘acaba i les activitats canvien. En l‘esperit dels
mediterranis creix aquella tendència a no fer res que faci suar. La parròquia també alenteix. Encara
que reposem, no deixem de reunir-nos cada dia per celebrar el Memorial del Senyor. Perquè sense
celebració no podríem ser cristians.
www.parroquiadetona.com

rector.tona@gmail.com

Tel. 938 124 077

Celebracions Litúrgiques

Carta sobre la Pregària (II)

Els dies feiners, a tres quarts menys cinc minuts
de NOU del matí, rés de Laudes, i a les NOU,
Missa, la capella fonda.

Tot això, posa-ho en les mans de Déu: recorda que
Déu és Pare-Mare en l’amor, que ho acull tot, ho
perdona tot, ho il·lumina tot, ho salva tot. Escolta el
seu silenci: no pretenguis d’ obtenir-ne ràpidament
les respostes. Persevera. Com el profeta Elies, camina en el desert vers la muntanya de Déu: i quan
t’hauràs atansat a Ell, no el cerquis en el vent, en
el terratrèmol o en el foc, en signes de força o de
grandesa, sinó en la veu del silenci subtil (cf. 1Re
19,12). No pretenguis d’aferrar Déu, sinó deixa
que Ell passi en la teva vida i en el teu cor, et toqui
l’ànima, i es faci contemplar per tu encara que només sigui d’esquena.

Els dijous de 2/4 de CINC fins 2/4 de SIS de la
tarda, adoració eucarística, a la capella fonda.
Dimecres dia 3,
Sant Tomàs, apòstol. Festa.
Dijous dia 4,
Santa Isabel de Portugal. Memòria.
Dissabte dia 6,
A les SET del vespre, Missa Familiar de final de
curs pastoral, a l‘església gran.
Diumenge dia 7,
A les DEU del matí, Missa matinal, al Santuari de
Lurdes. I a les DOTZE del migdia, Missa solemne,
a l‘església parroquial.

Agenda Pastoral

Escolta la veu del seu silenci. Escolta la seva paraula de vida: obre la Bíblia, medita-la amb amor,
deixa que la paraula de Jesús parli al cor del teu
cor; llegeix els salms, on trobaràs expressat tot
allò que voldries dir a Déu; escolta els apòstols i
els profetes; enamorat de les històries dels patriarques i del poble elegit i de l’església naixent, on
trobaràs l’experiència de la vida viscuda a l’horitzó
de l’aliança amb Déu.

Dissabte dia 6, en acabada la Missa de les SET
del vespre, butifarrada al jardí de la rectoria. En
les misses repartirem gratuïtament uns tiquets per
tal de tenir una idea del nombre de participants.

Intencions de Misses
Diumenge dia 30, a les deu, pro populo I a les
dotze, per en Josep Codina Soler, per en Llorenç
Torner Fages en el 7è aniversari, i pels esposos
Josep Padrós i Àngela Casanovas.
Dilluns dia 1, en acció de gràcies.
Dimarts dia 2, pels difunts de la parròquia.
Dimecres dia 3, per les ànimes del purgatori.
Dijous dia 4, pels esposos Josep Salvans i
Montserrat Roviró.
Divendres dia 5, per en Josep Fabré Freixanet i
difunts de la família.
Dissabte dia 6, pels difunts de la família Mirambell
Lleopart.
Diumenge dia 7, a les deu, per la Isabel Luena i
difunts de la família, i pels difunts de la família de
Planell. I a les dotze, per la Maria Roqueta Fabregar i Josep Sardà, per l’Àngel Vilella Fabré i pels
esposos Jaume Soler i Caterina Solà Francoli.

Iquan hagis escoltat la paraula de Déu, camina
encara una bona estona pels senders del silenci,
deixant que sigui l’Esperit que vingui a unir-te a
Crist, Paraula eterna del Pare. Deixa que sigui Déu
Pare qui et plasmi amb les seves dues mans, el
Verb i l’Esperit Sant.
Al començament, potser et semblarà que el temps
per fer tot això és massa llarg; si mai et passa,
persevera amb humilitat, donant a Déu tot el temps
que siguis capaç de donar-li, mai menys, però, del
que hagis establert que li pots donar cada dia.
Veuràs que de cita en cita la teva fidelitat serà premiada, i et passarà que a poc a poc el gust de la
pregària creixerà dins teu, i allò que al principi et
semblava inassolible esdevindrà cada vegada més
fàcil i bell. Entendràs llavors que el que compta no
és tenir respostes, sinó posar-se a disposició de
Déu: i veuràs que tot el que portaràs a la pregària
serà transfigurat a poc a poc.
Bruno Forte
Arquebisbe metropolità de Chieti-Vasto

La col·lecta que vam fer diumenge dia 16 de juny a favor de les obres extraordinàries, va ser de 222,19€.
La del diumenge dia 23 de juny, festa de Corpus, a favor de Càritas va ser de 103,78€. I la del divendres
penitencial, del dia 14, va ser de 10,86€, i la del dia 21 de juny de 32,84€.
Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

