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

Dilluns dia 9,
Sant Pere Claver, prevere. Memòria.

Divendres dia 13,
Sant Joan Crisòstom, bisbe i doctor de 
l‘Església. Solemnitat.

Dissabte dia 14,
Exaltació de la Santa Creu. Festa
A les SET del vespre, Missa de vigília, a la 
capella fonda.

Diumenge dia 15,
A les DEU del matí, Missa matinal, al Santuari 
de la Mare de Déu de Lurdes. I a 1/4 D‘UNA del 
migdia, Missa solemne, a l‘església parroquial. 

La Missa de dotze dels diumenges
a un quart d‘una. Des del primer 
diumenge de setembre l‘horari de la 
missa de dotze s‘ha vist lleugerament 
modificat. Durant un parell de mesos, 
l‘hora de començar serà  a 1/4 d‘una. 
La causa d‘aquest ajustament respon a 
la mateixa realitat. El fet és que molts 
diumenges ja la comencem tard, atesa 
la dificultat de celebrar la missa a 
Malla o a Múnter a les onze i no marxar 
escopetajat sense poder atendre les 
persones d‘aquelles comunitats i 
arribar puntual a Tona.   

CelebraCions litúrgiques

Inscripcions per a la Catequesi d’iniciació, de Pri-
nera Comunió, Postcomunió, Confirmació i Cate-
cúmenat. Obrirem les inscripcions el dilluns dia 
16 al divendres i restaran fins el dia 20, de les 
CINC a les SET de la tarda, al despatx parroquial.

Els que s’inscriuen per primera vegada cal que 
portin una fotografia de carnet i, pels qui no han 
estat batejats a la nostra parròquia, també han de 
portar el certificat de Baptisme

Catequesi

MeditaCions. un fragMent de l’esCriptura

Sobre la moderació
«He vist de tot durant la meva vida efímera: gent 
bona que, malgrat ser bons, morien aviat, i gent 
dolenta que, tot i ser dolents, vivien molts anys. 
No vulguis ser massa bo ni tornar-te massa savi: 
et podries destruir a tu mateix. Tampoc no vulguis 
ser massa dolent ni et vulguis tornar neci: podries 
morir abans d‘hora. Convé que agafis això, però 
sense deixar-te escapar allò: el qui reverencia 
Déu se‘n surt de tot plegat.
El savi és més fort amb la saviesa que una ciutat 
amb deu governadors. De fet, no hi ha a la terra 
cap home tan just que ho faci tot bé i no cometi 
cap falta. No paris atenció a tot el que la gent diu, 
i no hauràs de sentir com el teu servent malparla 
de tu, que prou bé saps quantes vegades també 
tu has malparlat dels altres!»
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Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

exèquies

Dijous dia 29 d’agost a les 12 del migdia, vam ce-
lebrar la Missa exequial de la Pilar Bigas Musach, 
de 85 anys. La Pilar havia nascut a Balenyà i vis-
que a Tona. Va morir a la Residència de Centelles.

Al cel sigui. La recordarem en la pregària.

diMensió Missionera de l’església

intenCions de Misses

Diumenge dia 8, a les deu, per la Felisa Pujol 
Cruells i difunts de la família. I a les dotze, el Cap 
d’any d’en Josep Blancafort Crivillers, i per en Felip 
Blancafort Presseguer en el 4art aniversari.
Dimarts dia 10, pels difunts de la parròquia. 
Dimecres dia 11, per en Joan Terradellas en el 
15è aniversari.
Dijous dia 12, per una intenció particular.
Divendres dia 13, pels difunts de la parròquia.
Dissabte dia 14, el Cap d’any d’en Toni Dominguez 
Garrido, i per en Francisco Domingo Márquez.
Diumenge dia 15, a les deu, pels esposos Andreu 
Oliva i Magdalena Puigvendrelló, per en Josep Pi-
cañol i per en Josep Grau Tarrés en el 43è aniver-
sari, I a les dotze, pels esposos Joan Lleopart Prat 
i Dolors Coll Roqueta i difunts de la família, i per en 
Joan Blancafort Mauri.

La col·lecta que vam fer diumenge passat dia 1 
de setembre, primer de mes, va ser de  347,65€.
La col·lecta de divendres penitencial, va ser de 
17,55€.

Diumenge passat va celebrar les misses dominicals Mn. Ixai, missioner al Vicariat de Napo, a la selva 
equatoriana. Els darrers diumenges la nostra parròquia ha viscut de prop la dimensió missionera de 
l‘Església a través de la paraula, les vivències i les narracions de dos missioners que han estat entre 
nosaltres, aprofitant el període de vacances. El P. Goytisolo a l‘Àfrica, l‘Ixai a l‘Amèrica del Sud. Hem 
sentit el ressò d‘un món que viu en una altra òrbita, exposat a la pobresa econòmica i sovint a la 
precarietat en molts sentits derivats de la manca de recursos de tota mena, també culturals i educatius. 
Es tracta de zones del planeta que creixen, en natalitat i, per tant, són comunitats vives i il·lusionades. 
Agraïm a aquests dos missioners el seu testimoni, perquè les comunitats de la vella Europa, envellides 
i, sovint, ensopides o desanimades, necessitem aquest contacte per tal de mantenir l‘esperança i la 
vitalitat, sabedors que el Regne de Déu creix, misteriosament allà on la paraula de Crist arrela i es 
converteix en llavor de servei humanitari. La solidaritat i la consciència ecològica de les noves esglésies 
és un signe prometedor per al futur, sobretot ara que el papa ha convocat el Sínode per a l‘Amazònia.   


