21 de juliol de 2019

Diumenge XVI de l’any litúrgic
Nº 1364

FULL PARROQUIAL
Sant Andreu de Tona
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.
Dilluns dia 22,
Santa Maria Magdalena.
Festa.

Carta sobre la Pregària (V)
Pregant, s’aprèn a pregar, i es pre-gusten els fruits de l’Esperit que
la vida sigui veritable i bella: “amor, goig, pau, paciència, benvolença, bondat, fidelitat, dolcesa i domini d’un mateix” (Ga 5,22).
Pregant, hom esdevé amor, i la vida adquireix el sentit i la bellesa
per a la qual ha estat volguda per Déu.
Pregant, s’adverteix més i més la urgència de portar l’Evangeli a
tothom, fins als confins de la terra.
Pregant, es descobreixen els dons infinits de l’Estimat i s’aprèn cada
vegada més a donar gràcies a Ell en tota cosa.
Pregant, es viu. Pregant, s’estima. Pregant, es lloa. I la lloança és
la joia i la pau més gran del nostre cor inquiet, en el temps i per
l’eternitat.

Dimarts dia 23,
Santa Brigida, religiosa.
Patrona d‘Europa. Festa.
Dijous dia 25,
Sant Jaume, apòstol. Patró
del regne d‘Espanya.
Solemnitat.
Divendres dia 26,
Sant Joaquim i Santa Anna,
pares de la Benaurada Verge
Maria. Memòria.
Dissabte dia 27,
A les SET del vespre, Missa
de vigília, a l‘església gran.
Diumenge dia 28,
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.

Així doncs, si hagués de desitjar-te el do més bell, si volgués demanar-lo per a tu a Déu, no dubtaria a demanar-li el do de la pregària.
L’hi demano: i tu no dubtis a demanar-lo a Déu per a mi. I per a tu.
Que la pau de Jesucrist, Senyor nostre, l’amor de Déu Pare i la comunió de l’Esperit Sant siguin amb tu. I tu en ells: perquè pregant
entraràs en el cor de Déu, ocult amb Crist en Ell, envoltat del seu
amor etern, fidel i sempre nou. Ara ja ho saps: qui prega amb Jesús i
en Ell, qui prega Jesús o el Pare de Jesús o invoca el seu Esperit, no
prega un Déu genèric i llunyà, sinó que prega en Déu, en l’Esperit,
per al Fill el Pare. I del Pare, per mitjà de Jesús, en l’alè diví de
l’Esperit, rebrà tot do perfecte, el més adequat a ell, el que des de
sempre ha estat preparat i desitjat per ell. El do que ens espera. Que
t’espera.
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Missa del Carme a Riambau

Aquest any la novetat va ser que
es va avançar la celebració al
dissabte abans. Hi hagué, com
sempre, molta participació. Una
Missa cantada pel cor parroquial.
A la foto veiem la M. Teresa, soprano, que va interpretar l’Ave
Maria a l’ofertori, i el Panis Angelicus, a l’hora de la comunió.
Que la Mare de Déu d’Al-Karem
(Carmel en hebreu), l’estrella del
mar, pregui per nosaltres.

Intencions de Misses

Agenda Pastoral
Diumenge dia 21, a les sis de la tarda, trobada anual dels brots al
jardí. Organitzen la trobada el grup verdeguerià, Brots de poesia.

La col·lecta que vam fer diumenge dia 14 de juliol, va ser de 305,90€.
La col·lecta del divendres penitencial va ser de 18,66€. I la col·lecta del
dimarts dia 16, festa de la Mare de Déu del Carme, va ser de 224‘61
Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

Diumenge dia 21, a les deu,
per en Joan Traveria Mas en
el 25è aniversari, i pels difunts
de la família de Planell. I a
les dotze, per en Miquel Farré Costa, pels esposos Joan
Vilaseca i Àngela Bigas, i pels
esposos Rosendo Padrós i
Núria Mauri.
Dilluns dia 22, en acció de
gràcies.
Dimarts dia 23, pels difunts
de la parròquia.
Dimecres dia 24, per les ànimes del purgatori.
Dijous dia 25, en acció de
gràcies.
Divendres dia 26, pels esposos Joaquim Vilella Fabré i
Anita Buxaderas Pujol, per en
Bernat Noguera Vilella, pels
esposos Josep Roquet i Anna
Fabregar, i en acció de gràcies.
Dissabte dia 27, per en Josep
Esmarats i difunts de la família, i per l’Anna Bentanachs
Roqueta.
Diumenge dia 28, a les deu,
per en Quim Montmany Serra,
per en Jaume Masó Duran, i
pels esposos Vicenç Puigvendrelló i Margarita Baulenas. I
a les dotze, per en Josep Casadevall en el 45è aniversari,
pels difunts de la família Torner
Lasalle, per l’Andreu Viñets
Tió en el 3è aniversari, per la
Concepció Tió Fabré, per la
Dolors Puigdesens Jutglar i en
acció de gràcies pels 96 anys
d’en Ramon Rovira Pla.

