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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 a 2/4 de SIS de la 
tarda, adoració eucarística, a la capella fonda.

Dimarts dia 20,
Sant Bernat, abat i doctor de l‘Església. 
Memòria.

Dimecres dia 21,
Sant Pius X, papa. Memòria.

Dijous dia 22,
Benaurada verge Maria, Reina. Memòria.

CelebraCions litúrgiques

Dijous dia 23,
Santa Rosa de Lima, verge. Memòria.

Dissabte dia 24, 
Sant Bartomeu, apòstol. Festa.
A les SET del vespre, Missa de vigília, a la capella 
fonda.

Diumenge dia 25,
Sant Genís, màrtir. Memòria. Patró de la parròquia 
de Taradell.
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. 

18 d’agost de 2019
Diumenge XX 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 11 d‘agost, 
va ser de 360,84€ 
La col·lecta del divendres penitencial va ser de 
8,70€ 

exèquies

El dijous dia 8 d’agost a les 10 del matí, vam ce-
lebrar la Missa exequial de la Montserrat Fargas 
i Fargas, de 84 anys, vídua de Josep Guitart Bar-
cons. La Montserrat havia nascut a Manresa i vi-
via a Tona. Va morir a la Residència Prudenci. 

Al cel sigui. La recordarem en la pregària.

intenCions de Misses

Diumenge dia 18, a les deu, pro populo. I a 
les dotze, pels germans Padrós Pladevall, i per 
l’Angelina Puigblanqué, i Mª Carme Puigblanqué. 
Dilluns dia 19, en acció de gràcies.
Dimarts dia 20, per la Montserrat Vila Argemir.
Dimecres dia 21, per en Toni Farré Codinachs, 
Montserrat Mir Viñals en el 35è aniversari.
Dijous dia 22, pels difunts de la parròquia.
Divendres dia 23, en acció de gràcies
Dissabte dia 24, per en Josep Molist Casdevall en 
el 28è aniversari i difunts de la família.
Diumenge dia 25, a les deu, pro populo. I a les 
dotze, pels difunts de la família Pagés Puig, i per 
la Maria Miró Vilardebó en el 22è aniversari, pels 
esposos Salvi Argant i Teresa Padrós Valencia.

llibres des de la perspeCtiva de l’esperit: 
ventanas que dan a dios

Aquest llibre de fa uns pocs anys, basat en la tra-
dició ignasiana dels exercicis espirituals, tracta de 
fonamentar la fe i el procés espiritual en l’interior 
de la nostra cultura. L’autor és el jesuïta José A. 
García. I, tal com es diu en el pròleg: “El hilo con-
ductor que recorre este libro desde su comienzo 
hasta el final, es que Dios es una presencia real, y 
que las experiencias humanas, todas ellas, estan 
llamadas a ser ventanas que dan a Él”.

Ventanas que dan a Dios. Experiencia humana y 
ejercicio espiritual.Editorial Sal Terrae, Santander 
2010.

MeditaCions d’estiu. un fragMent de l’esCriptura.

Pregària i prometences

Quan vagis al temple de Déu, pensa en el que fas. 
Anar-hi i escoltar és més agradable que els sacrifi-
cis que ofereixen els necis. Aquests no se’n surten 
ni de fer el mal! Reflexiona bé abans de dir res; no 
tinguis pressa a parlar en presència de Déu. Déu 
és al cel i tu a la terra; per tant, mesura les teves 
paraules. 

Perquè així com l’excés de preocupacions provoca 
somnis, les moltes paraules porten a una xerrame-
ca estúpida. Quan facis una prometença a Déu, no 
triguis a complir-la, que Déu no es complau en els 
insensats: allò que promets, compleix-ho. Més val 
no prometre que no pas prometre i no complir. No 
permetis que una sola paraula et faci culpable tot 
tu i després hagis de dir a l’enviat de Déu: «Ho he 
fet per error.» Déu podria indignar-se pel que has 
dit i fer fracassar l’obra que portes entre mans. On 
hi ha massa somnis, abunden les vanes il·lusions i 
la xerrameca. Tu, però, sàpigues reverenciar Déu. 

Coh. 4, 17. 5, 1-7


