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Sant Andreu de Tona
FULL PARROQUIALFULL PARROQUIAL

Els dies feiners, a tres quarts menys cinc mi-
nuts de NOU del matí, rés de Laudes, i a les 
NOU, Missa, de la fèries privilegiades del Temps 
d’Advent, a la capella fonda.

Dimarts dia 24,
A les NOU del matí, Missa de la fèria, a la capella 
fonda.
A les VUIT del vespre, Cant de la Calenda, 
salutació a Santa Maria i solemne Missa de la 
nit de Nadal, a l‘església parroquial. 

Dimecres dia 25,
Nadal de Nostre Senyor Jesucrist.
Solemnitat
A les DEU del matí, Missa de l`alba de Nadal, a 
la capella fonda.
I a les DOTZE del migdia. Missa solemne del dia 
de Nadal, a l‘església parroquial.

Dijous dia 26, 
Sant Esteve, primer màrtir. Festa.
A les NOU del matí, Missa a la capella fonda.

Divendres dia 27,
Sant Joan Apòstol i evangelista. Festa

Dissabte dia 28,
Sants Innocents, màrtirs. Festa
A les SET del vespre, Missa de vigília, a la  
capella fonda.

Diumenge dia 29, 
Sagrada Família. Festa. 
A les DEU del matí, Missa matinal, a la capella 
fonda. I, a 1/4 d‘UNA del migdia, Missa solemne, 
a l‘església gran.

En acabada la Missa d‘1/4 d‘UNA, benedicció 
de les capelletes de la Sagrada Família, a l‘altar 
de sant Antoni. Caldrà que els i les zeladores 
portin les capelletes. 

CelebraCions litúrgiques

un nadal fratern

Mentre les tenebres embolcallen la terra i negres 
nuvolades cobreixen les nacions, sobre teu 
resplendeix el Senyor, apareix la seva glòria. Els 
pobles s’acostaran a la teva llum, els reis vindran 
a la claror de la teva albada. (Is 60, 2-3)

La Parròquia de Sant Andreu
us desitja un Sant Nadal

Va ser diumenge passat a la tarda. En un clima 
de fraternitat, vam compartir una estona. La 
perspectiva de les festes amb els sentiments i 
enyorances ens va portar a mirar-nos a través de 
la perfecte alegria de la que parlava sant Francesc. 
Un sant molt nadalenc. 

El dia de Sant Esteve, Càritas parroquial organitza 
un dinar fratern per als qui aquell dia esteu sols a 
casa. Els qui vulguin venir-hi només cal que ho 
diguin abans dimarts dia 24. La soledat a vegades 
és una pobresa. 
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Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

intenCions de Misses

Diumenge dia 22, a les deu, pro populo I a 1/4 
d’una, pels esposos Josep Bartrina Mas i Maria 
Miró Vilardebo.
Dimarts dia 24, a les nou,  en acció de gràcies. 
I a les vuit del vespre, pels esposos Lluís Serra 
Bru i Miquela Codina Soldevila, pels esposos Lluís 
Busoms Subirachs i Leonor Deordal Bigas, per la 
Mercè Busoms Deordal, per la Maria Cabero Rie-
ra, i per la Pepeta Sardà Roqueta.
Dimecres dia 25, a les deu, pels difunts de la fa-
mília Masó Duran I a 1/4 d’una, per en Josep Pi-
cañol Solà.
Dijous dia 26, per l’Esteve Montmany Suñen.
Divendres dia 27, pels esposos Pere Homs Mont-
many i Josefa Arquimbau Brugalla.
Dissabte dia 28, 
Diumenge dia 29, a les deu, per en Josep Vila-
regut Romeu I a 1/4 d’una, per l’Antonia Carrillo 
Baena en el 2on aniversari.

adMirabile signuM

El bell signe del pessebre. Aquest és el títol de la 
Carta Apostòlica que el papa Francesc va escriure i 
va anar a signar a Greccio, a la vall de Rieti, on Sant 
Francesc es va aturar quan tornava, probablement, 
de Roma, el 29 de novembre de 1223. després que 
hagués rebut del papa Honori III la confirmació de la 
seva Regla. 

El papa Francesc explica que les Fonts Franciscanes 
narren detalladament el que va succeir a Greccio: 
«Quinze dies abans de Nadal, Francesc va cridar 
un home del lloc que es deia Joan, i li va demanar 
que l‘ajudés a complir un desig: “Desitjo celebrar 
la memòria de l‘Infant que va néixer a Betlem i vull 
contemplar d‘alguna manera amb els ulls de la carn 
el que va patir en el malestar de nounat, com va ser 
reclinat en el pessebre i com va ser posat sobre fenc 
entre el bou i l‘ase“». El papa Francesc continua citant 
la llegenda de sant Francesc: «tant aviat com ho va 
sentir, aquest home bo i fidel va anar ràpidament a 
preparar tot el que calia en el lloc assenyalat que 
el sant li havia indicat. El 25 de desembre, van 
arribar a Greccio molts frares de diferents llocs, com 
també homes i dones de les cases de pagès de la 
comarca, portant flors i torxes per il·luminar aquella 
nit santa. Quan va arribar Francesc, va trobar el 
pessebre amb fenc, el bou i l‘ase. Les persones que 
arribaren, van mostrar davant de l‘escena del Nadal 
una alegria indescriptible, com mai abans no havien 
experimentat. Després, el sacerdot, davant del 
Naixement, va celebrar solemnement l‘Eucaristia, 
mostrant el vincle entre l‘encarnació del Fill de Déu 
i l‘Eucaristia. En aquella ocasió, a Greccio, no hi 
havia figures: el pessebre va ser fet i viscut per tots 
els qui eren presents...»

La nit de Nadal podrem reviure novament el mateix. 
Amb figures o sense, davant del pessebre i amb 
la màgia que aquesta nit desprèn, la imaginació 
ens portarà a l`àmbit de la contemplació i de 
la interiorització. El papa ens recorda que la 
contemplació de l‘escena de Nadal ens convida 
a posar-nos espiritualment en camí, perquè el 
pessebre és «com un evangeli viu que sorgeix de 
les pàgines de la Sagrada Escriptura».

Ara que les ciutats recreen el pessebre com un mitjà 
per mostrar les possibilitats del disseny, superant 
així els límits de la tradició pessebrista, i quan els 
pessebres en els espais urbans han entrat en la fase 
laica i es converteixen en signes de comunicació 
de missatges associats a una reivindicació de tipus 
social o ideològic, la proposta del papa franciscà-
ignasià esdevé «una invitació a “sentir“, a “tocar“ la 
pobresa que el Fill de Déu va escollir per a si mateix 
en la seva encarnació. I així és, implícitament, una 
crida a seguir-lo en el camí de la humilitat, de la 
pobresa, del despullament, que des de la cova de 
Betlem condueix fins a la Creu». 

Si ho recordeu, a la portella del sagrari de la coveta 
de Sant Ignasi, a Manresa, hi ha una icona del 
naixement. Perquè els exercicis espirituals es fan a 
partir de la imaginació creativa. “Como si presente me 
hallase”, escriu Ignasi de Loyola quan invita a meditar 
l’escena del pessebre. És la mirada interior la que 
fa possible percebre l‘indicible, allò que la metàfora 
deixa entreveure a l’altra riba del llenguatge. És clar 
que, pels qui l‘immediat és el tot o el res, la realitat 
s‘esgota d’una manera arriscadament efímera. Si 
heu llegit alguna vegada aquell conte de Nadal d‘en 
Pere Calders, titulat Explorador celeste a la deriva, 
sabreu que és la mirada dels infants la que ens 
permet copsar allò que els grans“ no veiem. La nit 
de Nadal, mentre celebrem l‘Eucaristia, ens trobarem 
a Betlem. Sempre, -és clar-, si deixem que els ulls 
de la imaginació vegin el que l‘anàlisis empíric de 
l’objectivitat no pot percebre. Almenys, en tota la 
seva poètica.  

Josep Molist Rifà, prevere.


