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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 ferial, a 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 28, 
Sant Tomàs d‘Aquino, prevere i doctor de 
l‘església. Memòria

Divendres dia 31, 
Sant joan Bosco, prevere i fundador. Memòria.

Dissabte dia 1,
A les SET del vespre, Missa Familiar, a l‘església 
gran. Missa commemorativa del final de la 
setmana de la Bíblia.

Diumenge dia 2, 
La presentació del Senyor. 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. La comunitat hondurenya 
s‘uneix a la celebració de la missa de la candelera, 
amb la tradicional acció de gràcies a la patrona 
d‘Honduras, la Virgen de Suyapa. 

CelebraCions litúrgiques sant antoni. benediCCió dels panets.

El dia de Sant Antoni, tal com és de consuetud, 
vam fer la benedicció dels panets que els Tonis 
van oferir a la comunitat. 

Des de fa anys, la parròquia es fa present cada 
mes a cadascuna de les residències d’avis del 
nostre poble. El primer dilluns de cada mes ce-
lebrem la missa a la residència-hotel Prudenci, 
el primer dimarts al Casal dels avis, i el primer 
dijous a la residènci-hotel Prat. Són molts els avis 
que participen en la celebració de l’Eucaristia que 
sempre és esperada i viscuda amb alegria espiri-
tual pels residents i els qui s’hi afegeixen.

l‘atenCió pastoral a les residènCies de tona

26 de gener de 2020
Diumenge iii De l’any litúrgic
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Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

exèquies

El passat dia 19 de gener, a les deu del matí, 
vam celebrar la Missa exequial d‘en Josep Blanch 
Bartrina de 76 anys. Casat amb la Pilar Jutglar 
Serra. En Josep havia nascut a Tona. Va morir al 
Hospital Universitari de Vic.

Dimecres dia 22 de gener, a les quatre de la 
tada, vam celebrar la Missa exequial d‘en Xevi 
Blancafort Díaz de 52 anys. En Xevi havia nascut 
a Vic i va morir a Tona on vivia.

Que reposin en la pau del Senyor.

intenCions de Misses

Diumenge dia 26, a les deu, pro populo. I a 1/4 
d’una, pels esposos Josep Piñol i Cinta Puyo.
Dimarts dia 28, per Luis Cardo Pérez.
Dimecres dia 29, Per l’Antonieta i Valentí Sardà, i 
per en Bernat Noguera Vilella.
Dijous dia 30, per en Josep Codina Soler.
Divendres dia 31, per la Dolores Baulenas Juvan-
teny.
Dissabte dia 1, per la Lola Codina Reverte.
Diumenge dia 2, a les deu, el Cap d’any de 
l’Ernest Serratosa Palet. I a 1/4 d’una, pels espo-
sos Àngel Bayés i Teresa Fortuny, i pels esposos 
Pere Romeu i Montserrat Baulenas.

La col·lecta del diumenge dia 19 de gener, va ser 
de 285,99€.
La col·lecta del divendres penitencial, va ser de 
34,70€
A la caixeta del Pa dels pobres, hi havia 32,95€ 

quines dones?
adultes en la fe

Hem de Preguntar-nos “quines” dones volem. Do-
nes que diguin sí a tot, que no tinguin idees, que 
no siguin adultes en la fe i esperin que els diguem 
que han de fer, dones que no se sentin capaces 
d’intervenir en la vida de la comunitat cristiana 
com a líders d’aquesta. O volem dones que se 
sentin capaces de fer noves propostes a la seva 
comunitat cristiana i vulguin liderar aquests pro-
cessos, dones que tenen una vida espiritual prò-
pia que comparteixen amb uns i altres, dones que 
s’atreveixen amb idees noves i les portin a terme 
en la comunitat cristiana... per a una reforma real 
de l’Església, no val mantenir les dones en un es-
tat letàrgic de la seva autonomia.

I això em porta al segon grup de qüestions, les 
del “per a què”. Sembla que les dones només 
servim a l’Església per a parlar de les dones. 
L’exemple més clar és aquest article. Les dones 
no solament parlem de dones. Com a qualsevol 
persona, ens interessen uns temes d’Església (i 
de Déu), més que d’altres.

Si desitgem caminar en sinodalitat hem de fer 
l’esforç (i l’exercici d’humilitat) de deixar espai 
perquè aquelles dones expertes participin en di-
ferents àmbits de l’Església des de la teologia, 
la pastoral, l’evangelització o l’organització de 
l’Església. Participar i liderar, no pel fet de ser 
dones, sinó pel fet de ser éssers humans que te-
nen diferents tipus d’intel·ligència i diferents ha-
bilitats personals. Menysprear aquestes habilitats 
és menysprear a gran part del poble de Déu. Us 
convido a pensar això amb la vostra comunitat 
d’homes i dones.

Silvia Martínez Cano, 
Presidenta de l’Asociación de Teólogas de España

Extracte de l’article publicat a la Revista Vida Nueva, núme-
ro  3159, pàgina 22. (Gener del  2020).

reCés preparaCió per a la santa quaresMa

Convidem al recés que celebrarem els propers dies  
15 i 16 de febrer a la casa d’espiritualitat El Cas-
tanyer, d’Hostalets. Ens acompanyarà el Pare Ro-
dolf Puigdollers, escolapi, rector de les parròquies 
de la Torreta de Granollers i la Roca del Vallès. 
Professor de Sagrada Escriptura a l’Ateneu Sant 
Pacià de Barcelona. Els qui vulguin participar-hi, 
sigui dissabte o diumenge, o bé els dos dies, ja us 
podeu inscriure. 


