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Sant Andreu de Tona
FULL PARROQUIALFULL PARROQUIAL

L‘Arbre de NAdAL. TesTimoNi de CrisT

Sant Bonifaci va néixer a Anglaterra pels volts de 
l’any 680, i va ser l’evangelitzador d’Alemanya. 
Per això n’és el patró. A Sant Bonifaci li devem 
l’origen de l’arbre de Nadal. Henry Van Dyke li va 
dedicar un llibre l’any 1897 que porta per títol The 
First Christmas Tree. «Quin bon tipus. Era just i 
lleuger, però recte com una llança i fort com un 
bastó de roure. El seu rostre encara era jove; la 
seva pell suau, estava enmorenida pel sol i el vent. 
Els seu ulls grisos, nets i amables, brillaven com 
el foc quan parla de les seves aventures i dels ac-
tes reprovables dels falsos sacerdots a qui es va 
enfrontar». 

Entorn de l’any 723, Bonifaci va creuar la Baixa 
Saxonia per evitar un sacrifici humà -usualment un 
nen- en honor de Thor, el déu del tro, al peu d’un 
roure sagrat. Ho va lograr just la vigília de Nadal, 
fent servir el seu bàcul de bisbe per aturar el mar-
tell del botxí. Va voler, a més, destruir el «roure del 
Tro» perquè no temia a Thor. I, segons Van Dyke, 
va parlar als qui es trobaven reunits: «Escolteu fills 
del bosc! aquesta nit la sang no correrà, excep-
te aquella sang que la pietat ha dibuixat en el pit 
d’una mare. Perquè aquesta és la nit en què va 
néixer Crist, el Fill de l’Altíssim, el Salvador de la 
humanitat. Ell és més just que Baldur el formós, 
més gran que Odín el savi, més gentil que Freia el 
bo». I va assenyalar el roure sagrat: «Aquesta nit 
vosaltres començareu a viure. Aquest arbre sag-
nant mai més enfosquirà la terra. En nom de Déu, 
el destruiré». Va agafar una destral i, segons la tra-
dició, quan la va clavar al roure, una gran ràfega 
de vent va arrassar tot el bosc i va fer caure l’ar-
bre amb les seves arrels i tot. En caure a terra es 
va partir en quatre trossos. Aquells quatre troncs li 
van servir per construir allà mateix una capella. Bo-
nifaci va mirar cap a on jeia el roure i va assenyalar 
un petit avet: «Aquest petit avet, aquest petit fill del 
bosc, aquesta nit serà el vostre arbre sant. Aques-
ta és la fusta de la pau... és el signe d’una vida sen-
se fi, perquè les seves fulles són sempre verdes. 
Mireu com les seves puntes s’adrecen al cel. Se 
l’ha d’anomenar l’arbre del Nen Jesús; reuniu-vos 
entorn d’ell, no en el bosc salvatge, sinó a les vos-
tres llars; al costat de l’arbre tindreu un refugi i no hi 
haurà actes sagnants, sinó regals amorosos i ritus 
de bondat». L’«apòstol d’Alemanya» va començar 
així la tradició de l’arbre de Nadal. 
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Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

                            
Els dies feiners, a tres quarts menys cinc minuts 
de NOU del matí, rés de Laudes, i a les NOU, 
Missa, de la fèries del temps de Nadal, a la cape-
lla fonda.
Els dijous de 2/4 de CINC fins 2/4 de SIS de la 
tarda, adoració eucarística, a la capella fonda.

Dilluns dia 6, 
Epifania del Senyor
A les DEU del matí, Missa matinal, a la capella 
fonda.
I a les DOTZE del migdia. Missa solemne, a 
l‘església parroquial.

Dimecres dia 7,
Sant Ramon de Penyafort, prevere. Memòria.

Dissabte dia 11,
A les SET del vespre, Missa familiar , a l‘església 
gran.

Diumenge dia 12, 
Baptisme del Senyor
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.

CeLebrACioNs LiTúrgiques

iNTeNCioNs de misses

Diumenge dia 5, a les deu, per en Josep Vilaregut 
Romeu. I a 1/4 d’una, per en Josep Fabré Freixa-
net i difunts de la família.
Dilluns dia 6, a les deu, pro populo. I a 1/4 d’una, 
pels esposos Josep Pasqués Vilardell i Dolors Bat-
llés Santasmasas, i pels esposos Josep Roquet i 
Anna Fabregar.
Dimarts dia 7, pels esposos Joaquim Vilella Fabré 
i Anita Buxaderas Pujol.
Dimecres dia 8, Per en Ramon Casanelles Ibarz.
Dijous dia 9, per la Mercè Thor.
Divendres dia 10, per la Pilar Bigas Musach.
Dissabte dia 11, pels fidels difunts.
Diumenge dia 12, a les deu, per l’Esteve Mont-
many Suñen en el 7è aniversari. I a 1/4 d’una, pels 
esposos Antonio Estevadeordal i Pepeta Casas, 
per en Joan Bigas Morera en el 3è aniversari, i per 
la seva esposa Assumpció Font Sayós

AgeNdA PAsTorAL 

Dimarts dia 7, a 1/4 de SIS de la tarda, represa 
de la catequesi d’iniciació Cristiana, a la rectoria. 

Dimecres dia 8, a 2/4 de VUIT del vespre, repre-
sa de la catequesi d’adults, a la rectoria.

Dijous dia 9, a 1/4 de SIS de la tarda, represa de 
les trobades de catequesi d’iniciació i de primera 
comunió, a la rectoria.

A 1/4 de SET de la tarda, trobada amb els 
Catecúmens, a la rectoria.

Dissabte dia 11, a les CINC de la tarda, reunió 
de pares i mares dels nens de la Catequesi, a la 
sala Benet XVI. Entrarem pel carrer del Call.

A les SIS de la tarda, catequesi dels nois i noies 
que es preparen per rebre el Sagrament de la 
Confirmació.

A les SET del capvespre, pre-catequesi, i Missa 
familiar.

La Llàntia solidària va recollir 295 €, que van 
destinats a Mans Unides. 
La col·lecta del diumenge dia 15 de desembre, va 
ser de 245‘69 €.
La col·lecta del dia de Nadal, a favor de Càritas,  
va ser de 336‘63€      
La col·lecta del diumenge 29, va ser de 237‘54 €. 
La col·lecta dels divendres penitencials del temps 
de Nadal, va ser de 76‘83 €


