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Diumenge XIV de l’any litúrgic
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FULL PARROQUIAL
Sant Andreu de Tona
Missa a les capelles del Sagrat Cor
i de Sant Joan

sol que vé del cel, Crist el Senyor. La coincidència
de les dues festes amb els dos moments inicials
dels solsticis no és casual. Evoca el paral·lelisme
i el sentit de la història de la salvació en relació
amb el ritme del temps climàtic i els seus moments
simbòlics. És clar que aquesta és la perspectiva
de la vella europa i, sobretot, des de l‘àrea cultural
mediterrània. Joan Baptista fou l‘home de la
llibertat interior, segur d‘ell mateix perquè era un
home de Déu. Per això va reconèixer el Messies i
li va cedir el pas.

Celebracions Litúrgiques
El mes de juny vam celebrar la Missa anual
a la capella del Sagrat Cor del Prat i, el dia de
Sant Joan, a la capella del Colomer. El Sagrat
Cor ens porta sempre a retrobar la intimitat amb
el cor mateix de Déu revelat per Jesucrist. Una
devoció molt cristocèntrica, que pot respondre
a la sensibilitat espiritual pròpia de la cultura
postmoderna.

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.
Dijous dia 11,
Sant Benet, abat, patró d‘Europa. Memòria.
Dissabte dia 13,
A les ONZE del matí, Missa a l‘Oratori de
Riambau.
A les SET del vespre, Missa de vigília, a la
capella fonda.
Diumenge dia 14,
A les DEU del matí, Missa matinal, al Santuari
de la Mare de Déu de Lurdes. I a les DOTZE del
migdia, Missa solemne, a l‘església parroquial.

Despatx Parroquial
El dia de sant Joan, tal com és costum, vam
celebrar la Missa a la capella del Baptista. Enmig
de la penombra, hi brillava la plasticitat barroca
del retaule, il·luminat per la cera ardent. Just a
l‘inici de l‘estiu astronòmic celebrem la festa del
naixement d‘aquell que va anunciar l‘arribada del

Durant els mesos de juliol i agost no hi haurà
horari especific d‘atenció al despatx parroquial els
divendres. Per tal de localitzar en tot moment el
rector, podeu trucar-lo al telèfon mòbil, que és el
658096493, o bé al 938124077. També el trobareu
en acabada la missa de les nou del matí.

rector.tona@gmail.com

Tel. 938 124 077

Baptismes

Carta sobre la Pregària (III)

Dissabte passat dia 30 de juny a la una del migdia,
al santuari de Lurdes, va rebre el Sagrament
del Baptisme la Iria Valls Dueñas, filla d‘en Xevi
i la Míriam. Varen les madrines l‘Eulàlia Xicoy
Baulenas i la Juana Canalejo Coleto.

Així, quan et posis a pregar amb el cor trasbalsat,
si perseveres, veuràs que després d’haver pregat
llargament potser no hauràs trobat respostes als
teus interrogants, però aquests s’hauran fos com
la neu amb el sol i al cor t’envairà una gran pau:
la pau de ser en les mans de Déu i de deixar-te
conduir dòcilment per Ell, al lloc que Ell ha preparat per a tu. Llavors, el teu cor renovat podrà
entonar el càntic nou, i el “Magnificat” de Maria et
sortirà espontàniament dels llavis i serà cantat per
l’eloqüència silenciosa de les teves obres.

Matrimoni
Dissabte passat dia 22 de juny a la una del migdia,
al santuari de Lurdes, van contraure matrimoni
canònic l‘Eduard Arjona Belmar, batejat a la
parròquia de la Mare de Déu del Remei de Vic i la
Cristina Armengol Rubio, batejada a la parròquia
de la Divina Pastora de Vic. Viuen a Vic.

Intencions de Misses
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 i
pels esposos Pere Romeu Nuri i M9ntserrat Baulenas Coma.
Dilluns dia 8, en acció de gràcies.
Dimarts dia 9, per les ànimes del purgatori.
Dimecres dia 10, pels difunts de la parròquia.
Dijous dia 11, en acció de gràcies.
Divendres dia 12, pel difunts de la parròquia.
Dissabte dia 13, el Cap d’any de la Lurdes Rovira
Benages.
Diumenge dia 14, a les deu, pels esposos Josep
Molist Blasi i Carme Auferil Almató en el 2òn aniversari, i pels difunts de la família de Planell. I a les
dotze, el Cap d’any d’en Jordi Escribano Ruiz, per
en Josep Camprubí Currubí, per la Mercè Busoms
Bertrana en el 16è aniversari, pels difunts de la família Gabarrós Roca, i pels esposos Lluís Busoms
Subirachs i Leonor Deordal Bigas, i per la seva filla
Mercè Busoms Deordal

La col·lecta que vam fer diumenge dia 30 de juny
va ser de 185,23€. I pel Òbol de Sant Pere 36,82€
La col·lecta del divendres penitencial va ser de
25,58€
Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

Sàpigues, però, que no mancaran en tot això les
dificultats: a vegades, no aconseguiràs de fer callar
el brogit que t’envolta i que hi ha dins teu; a vegades et sentiràs fatigat i àdhuc amb poques ganes
de posar-te a pregar; a vegades, la teva sensibilitat
es torbarà, i qualsevol cosa et semblarà preferible
a estar en actitud de pregària davant de Déu, “perdent” el temps. Sentiràs, fins i tot, les temptacions
del Maligne, que cercarà de totes les maneres de
separar-te del Senyor, allunyant-te de la pregària.
No tinguis por: les mateixes proves que tu vius
les han viscut els sants que t’han precedit, i sovint molt més pesades que les teves. Tu continua
simplement tenint fe. Persevera, resisteix i recorda
que l’única cosa que podem donar veritablement a
Déu és la prova de la nostra fidelitat. Amb la perseverança salvaràs la teva pregària, i la teva vida.
Vindrà l’hora de la “nit obscura”, en què tot et semblarà àrid i fins absurd en les coses de Déu: no
tinguis por. És aquella l’hora en què Déu mateix
t’acompanya per lluitar junt amb tu: remou de tu
tot pecat, amb la confessió humil i sincera de les
teves culpes i el perdó sagramental; dóna a Déu
encara més del teu temps, i deixa que la nit dels
sentits i de l’esperit esdevingui per a tu l’hora de
la participació en la passió del Senyor. En aquell
punt, serà Jesús mateix qui et portarà la creu i et
conduirà amb Ell vers la joia de la Pasqua. No et
sorprengui, doncs, de considerar fins i tot amable
aquella nit, perquè la veuràs transformada per a tu
en nit d’amor, inundada per la joia de la presència
de l’Estimat, curulla del perfum de Crist, lluminosa
de la llum de Pasqua.
Bruno Forte
Arquebisbe metropolità de Chieti-Vasto

