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Sant Andreu de Tona
FULL PARROQUIALFULL PARROQUIAL

La col·lecta que vam fer diumenge passat dia 8 de 
setembre va ser de  270,88€.

La col·lecta del divendres penitencial, va ser de 
8,40€.

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 17,
Sants Corneli, papa, i Cebrià, bisbe, màrtirs. 
Memòria.

Dissabte dia 21,
Sant Mateu, apòstol i evangelista. Festa.
A les SET del vespre, Missa de vigília, a la 
capella fonda.

Diumenge dia 22,
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. 

Baptismes

Dissabte dia 7 de setembre a 2/4 de sis de la tarda, 
al santuari de Lurdes, va rebre el Sagrament del 
Baptisme en Jan Jiménez Bardolet fill d‘en Jordi i 
la Berta. 

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

Cal treballar, malgrat la incertesa del futur

«Llança el teu pa a l‘aigua, que a la llarga el 
retrobaràs.  Però sàpigues també repartir el que 
tens entre set i fins entre vuit, que no saps quina 
calamitat pot arribar a la terra. Quan els núvols 
van carregats, aboquen la pluja damunt la terra, 
i quan un arbre cau, tant si és cap al nord com 
cap al sud, es queda al lloc on ha caigut. Qui es 
fixa en el vent no sembra, i qui s‘encanta mirant 
els núvols no cull. Així com ignores quin és el 
camí de l‘alè de vida i com es formen els ossos 
a les entranyes de la dona embarassada, també 
ignores com actua Déu, ell que fa una cosa i l‘altra. 
Sembra de bon matí la teva llavor i al vespre no 
donis repòs a les teves mans, perquè, d‘aquestes 
dues coses, no saps quina reeixirà, o bé si totes 
dues seran igualment profitoses.»

Coh. 11, 1-6

15 de setembre de 2019
Diumenge XXiV De l’any litúrgic

nº 1372



Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

intenCions de misses

Diumenge dia 15, a les deu, pels esposos Andreu 
Oliva i Magdalena Puigvendrelló, per en Josep Pi-
cañol i per en Josep Grau Tarres en el 43è aniver-
sari, I a les dotze, El cap d’any d’en Josep Blan-
cafort Crivillers, pels esposos Joan Lleopart Prat i 
Dolors Coll Roqueta i difunts de la família, i per en 
Joan Blancafort Mauri.
Dimarts dia 17, per en Francisco Torres Gallego.
Dimecres dia 18, pels difunts de la parròquia.
Dijous dia 19, en acció de gràcies.
Divendres dia 20, pels difunts de la parròquia.
Dissabte dia 21, per en Josep Molist Muntanyá.
Diumenge dia 22, a les deu, per la Maria Soler 
Vilageliu en el 4art aniversari. I a les dotze, pels 
difunts de la família vilaregut Roca, en acció de 
gràcies per les noces d’or.

Camí de feliCitat

Per a Buda la felicitat és un moment efímer. Ell 
comparava: Suposeu que després d’una camina-
da per la muntanya teniu molta set i no teniu aigua. 
I sobtadament, trobeu una font, poseu les mans 
en forma de petxina, i tanqueu les mans per tal de 
beure. Quina felicitat! Però és impossible guardar 
aquesta aigua, impossible guardar aquesta felicitat 
en les vostres mans, perquè l’aigua s’escapa i es 
barreja amb el fang. D’aquí que la felicitat sigui un 
moment efímer. 

Però per a Jesús de Natzaret, la felicitat és quel-
com que ningú ens pot prendre, si de veritat ha 
nascut de dins. I això ho va expressar davant el 
brocal d’un pou en la trobada amb aquella sama-
ritana. També ella tenia set, però no per haver ca-
minat per les muntanyes, sinó per haver recorregut 
els camins de la vida, amb el seu càntir, a la recer-
ca de felicitat. 
Jesús li va dir: “Si sabessis quin és el do de Déu 
i qui és el qui et diu: “Dóna’m aigua”, ets tu qui li 
n’hauries demanada i ell t’hauria donat aigua viva”. 
Tenir les mans closes per a agafar l’aigua. Més 
aviat, diríem tenir les mans obertes. La font de la 
que parla Buda és una font exterior a nosaltres 
mateixos. La FONT de la que parlava Jesús era 
aquest Déu a qui podem interioritzar. 

És cert que, per als dos mestres, el deixar les co-
ses a les que estem lligats i de les que som preso-
ners, és la clau de la felicitat. Per a Jesús, el tenir 
les mans i el cor oberts, és la millor manera de 
captar el do de la gràcia. 

La felicitat consisteix en arribar a aquesta història 
de la trobada amb la FONT. Aquest no ser esclaus 
de les coses és el que anomenem “Silenci interior”, 
silenci que no és una pràctica ascètica, sinó tan 
sols una espera. L’espera de la felicitat, que és un 
do i un regal de Déu, però que és el resultat d’un 
encontre. 

El que fa feliç una existència és l’avançar cap a la 
simplicitat: la simplicitat del nostre cor i de la nos-
tra vida, per tal d’escoltar l’Esperit que xiuxiueja en 
nosaltres com una FONT d’aigua viva que dóna 
sentit i fa viure. 

Per al qui ha descobert això, la seva felicitat no 
és efímera, ja que ha nascut en el seu interior un 
doll d’aigua que sorgeix sense parar fins a la vida 
eterna. 

Del llibre Recodos inesperados, 
del Pare Federico Elorriaga, sj., 

Ediciones Mensajero. Bilbao 2005. 


