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Santa Clara. Fragment d’un fresc de Simone Martin a la 
Basilica de Sant Francesc d’Assis

Sant Andreu de Tona
FULL PARROQUIALFULL PARROQUIAL

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.

Dimarts dia 6,
Transfiguració del Senyor. Festa.

Dijous dia 8,
Sant Domènec de Guzmán, prevere. Memòria.

Divendres dia 9,
Santa Teresa Beneta de la Creu, verge i màrtir. 
Patrona d‘Europa. Festa.

Dissabte dia 10, 
Sant Llorenç, diaca i màrtir.
A les SET del vespre, Missa de vigília, a la 
capella fonda.

Diumenge dia 11,
Santa Clara d’Assís.
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. 

CelebraCions litúrgiques en oCasió de la festa de la transfiguraCió 
del senyor, us presentem un llibre. 

La Filocalia de l’oració de Jesús

Un llibre esdevingut clàssic a causa de la popula-
ritat assolida en el seu moment, va ser Relats d’un 
pelegrí rus al seu pare espiritual. Aquesta petita 
obra va fer conèixer l’anomenada pregària del cor 
o oració de Jesús, una forma tradicional d’oració 
arrelada en l’espiritualitat de l’Església oriental i, 
particularment en la tradició russa. El pelegrí rus 
va fent referència a la Filocàlia. Amb aquest títol 
és conegut un compendi de textos que es van re-
collir a finals del segle XVIII i inicis del segle XIX, 
per part de dos autors: Macari, bisbe de Corint i 
Nicodem l’Hagiorita, un monjo del Mont Athos. Es 
tracta d’una guia per a conduir l’oració personal. 
Textos breus i senzills, arrelats en l’experiència 
mística i la tradició patrística. L’edició en caste-
llà, conté una introducció molt interessant sobre 
aquest corrent de vida espiritual.

La Filocalia de la oración de Jesús, Ediciones Sí-
gueme, Salamanca 2017.  

4 d’agost de 2019
Diumenge XViii De l’any litúrgic
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Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

La col·lecta que vam fer diumenge dia 28 de juliol, 
va ser de 248,48€ 
La col·lecta del divendres penitencial va ser de 
39,93€ 

baptisme

Diumenge dia 27 d‘agost a 1/4 de dues del migdia, 
al santuari de Lurdes, va rebre el Sagrament del 
Baptisme l‘Aina Valldaura Vilà, filla de l‘Albert i la 
Mariona. Varen ser els padrins en Manel Valldaura 
Colomo i la Carla Nonell García.

intenCions de misses

Diumenge dia 4, a les deu, pels difunts de la fa-
mília de Planell. I a les dotze, per en Marcelino 
Begueria Agón i per en Juan, per l’Eduard Codina 
Verdaguer, i per en Joan Crivillers Prat en el 10è 
aniversari i difunts de la família.
Dilluns dia 5, per en Josep Fabré Freixanet i di-
funts de la família.
Dimarts dia 6, pels esposos Josep Roquet i Anna 
Fabregar.
Dimecres dia 7, per l’Albert Capdevila Colom.
Dijous dia 8, per la Maria Baulenas Pratdesaba en 
el 39è aniversari.
Divendres dia 9, pels difunts de la parròquia.
Dissabte dia 10, pels difunts de la família Esma-
rats Espaulella.
Diumenge dia 11, a les deu, pels difunts de la fa-
mília de Planell. I a les dotze, per en Diego Cabre-
ra Lozar en el 2on aniversari.

Dissabte passat dia 27, al vespre, al jardí de la rec-
toria. Aquest quintet de joves músics ens fa oferir 
un repertori de blues i jazz dels anys vint i trenta 
del segle passat. Una interpretació de qualitat. El 
vespre era fresquet. S’havia imposat el canvi de 
temperatura. 

textos bíbliCs per a la pregària en temps d’estiu

Salm 141
Senyor, jo t’invoco, no tardis a venir;
així que et crido, escolta el meu clam.
Que pugi el meu prec davant teu com l’encens;
alço aquestes mans com en l’ofrena del capvespre.

Posa’m, Senyor, una guarda a la boca,
posa sentinelles a la porta dels meus llavis;
guarda’m el cor, que no es decanti a res de mal,
a cometre cap mena d’injustícia
al costat d’amics de males arts:
no vull compartir els seus menjars seductors.

Que el Just em pegui amb amor i em corregeixi,
però que no es desdigui d’haver ungit el meu cap!
Quan ells em fan mal, jo continuo pregant.
Els seus jutges s’han estimbat roca avall,
després d’haver sentit les meves paraules amables.
Com la terra queda oberta quan la llauren,
tenim els ossos escampats a la boca del país dels 
morts.

Senyor, Déu meu, a tu giro els meus ulls,
en tu em refugio, no em deixis morir.
Guarda’m dels qui em paren un llaç,
dels enganys dels qui van amb males arts.
Que l’injust caigui en les seves pròpies trampes,
però que jo pugui seguir camí enllà!

Divendres passat dia 26, va visitar l’església del 
Castell la Junta de l’Orfeó Sarrianenc, entitat fun-
dada l’any 1917 pel sacerdot i músic Àngel Obiols, 
dedicada al cant coral i a la conservació de les fes-
tes i tradicions pròpies. Els acompanyava el rec-
tor de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià. I en 
Ramon Montmany va fer de conductor de la visita.

6è ConCert de Jazz al Jardi de la reCtoriaVisites d’estiu


