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Els dies feiners, a tres quarts menys cinc minuts 
de NOU del matí, rés de Laudes, i a les NOU, 
Missa, la capella fonda.

Dilluns dia 28, 
Sants Simó i Judes, apòstols. Festa.

Dimarts dia 29, 
Sant Narcís, bisbe i màrtir. memòria

Dimecres dia 30,
Ritu hispanomossàrab: Sant Marcel màrtir. 
Memòria.

Dijous dia 31,
A les SET del vespre, Missa de vigília de Tots 
Sants, a la capella fonda. 

Divendres dia 1,
Tots Sants. Solemnitat
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. 

A les QUATRE de la tarda, Missa a la capella 
del Sant Crist del Cementiri.

Dissabte dia 2,
Commemoració de tots els fidels difunts.
A les NOU del matí, Missa de difunts, a la capella 
fonda.

No se celebrarà la missa de vigília.

Diumenge dia 3,
Sant Pere Almató, prevere i màrtir.
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. 

CelebraCions litúrgiques PresentaCió del sínode diocesà

Trobada al Seminari de Vic 
Dissabte dia 2 de novembre a la tarda

Hi haurà un un autocar gratuït que ens recollirà a 
Tona. Cal saber quantes places hem de reservar. 

Cal que ens ho digueu abans del dimarts 29. 

16:30h Acolliment
17:00h Video de presentació. 
17,10h Per què el Sínode?
18:00h Missa presidida pel Bisbe Romà
19:00h Calendari del Sínode. Punt d‘informació 
per tal d‘inscriure‘s com a participants en el la 
fase preparatòria. 

                                                            
Aquesta setmana passada vam començar el curs 
de catequesi. El dijous van començar els petits 
i els qui faran la primera comunió enguany, i el 
dissabte, ho van fer els que es preparen per a la 
confirmació i els més petits de tots. 

27 d’octubre de 2019
Diumenge XXX 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 passat dia 21 
d‘octubre a favor del Domund va ser de  103,06€
 I a favor de les obres extraordinàries 146,40€

La col·lecta del divendres penitencial, va ser de  
14,87€.

intenCions de Misses

Diumenge dia 27, a les deu, pels germans Simón 
i David Aguado. I a 1/4 d’una, per en Josep Jimé-
nez Bach, i pels esposos Rosario Garcés i Jaume 
Boix, 
Dimarts dia 29, per en Sagi Carbonell Molist.
Dimecres dia 30, per en Josep Codina Soler.
Dijous dia 31, pels difunts de la família Serra Vi-
lella.
Divendres dia 1, a les deu, pels difunts de la fa-
mília Saborit Casas, pels esposos Joan Rosell Vila 
i Dolors Font Vinyets, i difunts de la família. I a 1/4 
d’una, pels esposos Josep Salvans i Montserrat 
Roviró, pels esposos Lluís Busoms Subirachs, i 
Leonor Deordal Bigas, per la seva filla Mercè Bu-
soms Deordal i per en Josep Molera Vall-llovera.
Dissabte dia 2, a les nou del matí, pels difunts de 
la família Mirambell Lleopart, i pels esposos Felip 
Codina Godayol i Pilar Serra Montal, i difunts de la 
família.
 Diumenge dia 3, a les deu, pels esposos Simón 
Aguado i Isabel Luena, i pels difunts de la família. I 

exèquies

Diumenge, dia 20 de juny a les 10 del matí, vam 
celebrar la Missa exequial d’en Francisco Vilare-
gut Roca, de 84 anys. El Francisco  havia nascut a 
Tona, on vivia. Va morir a la Residència Hotel Prat 
havent rebut el viàtic i la santa Unció. 

Al cel sigui. El recordarem en la pregària.

    trobada del dol

Diumenge passat, dia 20, a la tarda, seguint el 
programa d’acompanyament de dol, en el marc de 
l’acció de Caritas parroquial, va tenir lloc la prime-
ra reunió. Vam poder compartir la nostra petitesa 
davant de la realitat de la mort i la tristesa que ens 
deixa l’absència d’un ésser estimat. Va haver qui 
va desitjat comunicar la seva vivència i qui més es 
va estimar guardar-la dins el cor, perquè tots vivim 
el dol d’una manera diferent, segons la personalitat 
de cadascú. 

Com que Ell és “el camí, la veritat i la vida”, vam 
contemplar l’evangeli de Mateu 14, 13-23 -però no 
des de la lectura de la multiplicació dels pans, sinó 
des del tema del dol de Jesús per la decapitació 
de Joan Baptista- per mirar de trobar-hi llum. Quan 
Jesús rep la terrible notícia, el seu impuls primer és 
agafar una barca i anar cap a un lloc solitari a pre-
gar. Però quan arriba allà es troba amb gent malal-
ta i famolenca que se li han avançat i l’esperen. 
I Jesús se’n compadeix. “Déu és compassiu i be-
nigne, (...) ric en l’amor”. Primer cura i alimenta i 
només després pujarà a la muntanya a pregar. I diu 
l’evangeli que “Al vespre encara era allà tot sol”.

Sembla com si ens digués: No us tanqueu dins 
vostre en el dolor. Mireu enfora per fer tot el bé que 
pugueu. Teniu una vida preciosa per compartir, per 
“alegrar-se amb els que s’alegren i plorar amb els 
que ploren”. La vida continua, amb tot el que Ell 
ens dona. El passat no ens pertany. Oferim agraïts 
el present! D’altra banda el cristià sap per la fe que 
el seu dolor no és inútil. El nostre patiment, ofert 
amb Ell a la creu, està salvant el món. 

Només estimant, sortint de nosaltres mateixos, la 
nostra pena es transformarà en alegria serena, en 
pau interior.

Vam acabar la trobada amb un cant: “No tardis, 
Jack!”. Ara els morts es troben en la pau de Déu. 
Hi haurà un dia que ens retrobarem, en que “Déu 
eixugarà tota llàgrima, en “un cel nou i una terra 
nova”.

Per si algú s’hi vol afegir, la propera trobada serà 
d’aquí un mes, diumenge, 17 de novembre, si Déu 
vol. 


