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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 tar-
da, adoració eucarística, a la capella fonda.

Dilluns dia 30,
Sant Jeroni, prevere i doctor de l‘Església. 
Memòria.

Dimarts dia 1,
Santa Teresa de l‘infant Jesús, verge i doctora 
de l‘Església. Memòria. 

CelebraCions litúrgiques

Dimecres dia 2,
Els Sants Àngels de la guarda. Memòria.

Dijous dia 3,
Sant Francesc de Borja, prevere. Memòria

Divendres dia 4,
Sant Francesc d‘Assís. Memòria

Dissabte dia 5,
A les SET del vespre, Missa de vigília, a la capella 
fonda.

Diumenge dia 6,
A les DEU del matí, Missa matinal, a la capella 
fonda. I a 1/4 D‘UNA del migdia, Missa solemne, 
a l‘església parroquial. 

29 de setembre de 2019
Diumenge XXVi De l’any litúrgic

nº 1374

Ha donat ordre de guardar-te en els Camins

Ha donat ordre als seus àngels de guardar-te en els 
camins. Que reconeguin els favors del Senyor, els 
prodigis que ha fet en bé dels homes. Que els reco-
neguin i que els altres pobles diguin: «És magnífic 
el que el Senyor fa a favor d’ells.» Senyor, ¿què 
és l’home, perquè en feu tant de cas o fixeu en ell 
el vostre cor? Poseu el vostre cor en l’home, sou 
sol·lícit envers ell, en teniu cura. Finalment, li en-
vieu el vostre Unigènit, li infoneu l’Esperit Sant, li 
prometeu que veurà la vostra cara. I per evitar que 
entre els éssers celestials sigui descurada l’obra 
de la vostra sol·licitud envers nosaltres, envieu els 
esperits benaurats perquè ens siguin servidors, els 
dediqueu a la nostra custòdia, els maneu que siguin 
els nostres mestres.

Dels sermons de san Bernat, abat

Jo seré amor en el cor de l’església

Els meus desigs immensos m’eren un martiri, i vaig 
acudir a les cartes de sant Pau per trobar finalment 
una resposta. Vaig llegir per casualitat els capítols 
dotzè i tretzè de la primera carta als cristians de Co-
rint, i en el primer d’aquests dos capítols vaig veure 
que tots no podem ser al mateix temps apòstols, 
profetes i doctors, que l’Església consta de mem-
bres diversos i que l’ull no podia ser simultàniament 
mà. Tenia ja una resposta clara, però no era tan-
mateix la resposta que podia apaivagar els meus 
desigs i donar-me la pau.
Vaig perseverar en la lectura sense desanimar-me, i 
vaig trobar proposada una cosa enaltidora: Interes-
seu-vos més pels dons millors. Però ara us indicaré 
un camí incomparablement més gran. L’Apòstol in-
sinua que els carismes més excel·lents no són res 
sense la caritat, i que la caritat mateixa és el camí 
més excel·lent que porta a Déu. Així, finalment, vaig 
trobar la pau.

De la narració de la vida de santa Teresa de l’Infant 
Jesús, verge, escrita per ella mateixa



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

La col·lecta que vam fer diumenge passat dia 22 
de setembre d‘agost  va ser de  273,75€.

La col·lecta del divendres penitencial, va ser de  
21,81€.

intenCions de misses

Diumenge dia 29, a les deu, per l’Agustí Romera 
Rodriguez, i per la Montserrat Fargas Fargas. I a 
les dotze, per en Jaume Verdaguer Cirera.
Dimarts dia 1, per en Josep Codina Sopler.
Dimecres dia 2, pels difunts de la parròquia.
Dijous dia 3, pels difunts de la parròquia.
Divendres dia 4, pels difunts de la parròquia.
Dissabte dia 5, per en Josep Fabré Freixanet i di-
funts de la família, per en Josep Molist Font en el 
5è aniversari, i difunts de la família.
Diumenge dia 6, a les deu, per Dolors Baulenas 
Cirera en el 2on aniversari. I a les dotze, pels di-
funts de la lleva del 65, pels esposos Josep Roquet 
i Anna Fabregar, per en Francisco Sardà i l’Elvira 
Marquez, per la Maria Casadevall i difunts de la 
família.

Dilluns passat hi va haver una trobada dels equips 
de Càritas de les diverses parròquies del noste 
arxiprestat. La trobada convocada per l’equip dio-
cesà es va portar a terme a la sala Benet XVI de 
la nostra parròquia. Per part nostra hi va participar 
la directora de Càritas parroquial de Tona, que és 
la Judit Alsina.

Divendres passat 
vam fer una trobada 
inicial de curs amb 
les catequistes, les 
membres de l’equip 
de neteja i les i els 
membres del Cor 
parroquial... va ser 
entorn de la taula.. i, naturalment cantant,... per-
què ja anem preparant la represa de les activitats 
pastorals. La setmana passada vam començar 
les inscripcions de la catequesi, i dilluns pas-
sat l’equip de voluntàries ja va fer una nereja de 
l’esglesia gran...el Cor ja ha reprès els assajos....

iniCi de Curs 

trobada de Catequistes d‘iniCi de Curs

La primera trobada de catequistes de la parròquia 
la farem al convent de les germanes carmelites.
Serà el dia 3 d‘octubre. Pregarem amb elles i ens 
prepararem per començar el curs


