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 Samaritana 

Icona de tradició Bizantina que representa el tro-
bament de Crist amb la dona samaritana en el pou 
de Jacob, tal com ens ho descriu l’Evangeli de 
Joan en el capítol  4 del verset 1 al 42. El diàleg 
entre ells, en el context postpasqual, es converteix 
en una catequesi baptismal on prenen sentit les 
paraules de Jesús: «Si sabéssis quin és el do de 
Déu i qui és el qui et diu: “dona’m aigua”, ets tu 
qui li n’hauries demanada, i ell t’hauria donat aigua 
viva.»(Jn 4,10).

En la icona veiem a Jesús en primer pla, assegut 
al costat del pou. Està assegut talment com si es 
trobés assegut en un setial, esperant algú. Amb la 
mà dreta beneeix la samaritana, i amb l’esquerra 
està tocant l’aigua. La Samaritana està dempeus 
davant de Jesús i mostra la mà dreta oberta cap 
al Senyor, acollint l’aigua viva. Perquè la dona ha 
descobert l’aigua que sacia la set. Per això ja no 
tindrà necessitat d’anar cada dia al pou a buscar 
aigua amb el càntir. De fet, la corda que lliga la 
samaritana a l’envàs vol significar el lligam del pe-

cat. De fet, l’ànfora està oblidada al costat del pou, 
perquè la dona ja no el necessita, perquè s’ha sa-
ciat amb l’aigua de la vida. Jesucrist li ha restituït 
la dignitat que havia perdut a causa del pecat. I 
el vestit de la samaritatna, bellament teixit i rica-
ment adornat, mostra que el pecat no ha trencat el 
fet de ser creatures de Déu, fets a imatge i sem-
blança seva. 

Els deixebles han anat a comprar menjar, i en 
l’icona se’ls veu contemplant l’escena des de 
lluny, amb el rostre perplex, al veure el mestre 
parlant amb una dona i samaritana. La distància 
amb Jesús no solament és física sinó també espi-
ritual. Perquè no entenen la misericòrdia de Jesús 
amb els pecadors, que va més enllà de les formes 
socials i les lleis religioses. Jesús no té prejudicis. 
L’anunci salvífic és per a tothom. A la banda dreta 
de la icona es visualitza un grup de samaritans, 
dintre les muralles de la ciutat, envoltats de foscor, 
perquè encara no han rebut l’anunci pasqual de 
la dona. 

El pou es troba al peu de la muntanya, perquè la 
muntanya és el lloc de la manifestació de Déu. El 
pou té forma de creu grega, talment com si fos un 
baptisteri. Al darrera del pou, l’arbre, que és l’arbre 
de la vida, esdevé la imatge de la nova creació 
que ha brotat de l’aigua del baptisme. I l’arbre té 
tres branques, però dues d’elles es troben unides: 
Representa Crist, amb la seva naturalesa huma-
na i divina. Es tracta de la definició dogmàtica del 
Concili de Calcedònia: “Un sol i idèntic el Crist, 
Senyor, Fill únic, que hem de reconèixer en dues 
naturaleses, sense confusió, sense canvi, sense 
divisó, i sense separació”. L’arbre complert és la 
imatge de la trinitat: Déu U i Tri.
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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 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.

Dijous dia 19,
Sant Josep, espòs de la Benaurada Verge 
Maria. Solemnitat.
A les SIS de la tarda, Missa a la capella fonda. 

Dissabte dia 21,
A les SET del vespre, Missa de vigília, a la 
capella fonda.

Diumenge dia 22, 
Diumenge IV de Quaresma. Domínica Laetare.
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. 

Els dijous al matí no hi haurà la missa de 
les nou. La Missa serà a les SIS de la tarda.

Els divendres del temps de quaresma són dies 
penitencials, d‘abstinència de menjar carn.

CelebraCionS litúrgiqueS

intenCionS de miSSeS

Diumenge dia 15, a les deu, per l’Angelina Romeu 
Casas en el 3er. aniversari, i per l’Enrica Salvans 
Lluch. I a 1/4 d’una, pels esposos Joan Lleopart 
Prat i Dolors Coll Roqueta, i difunts de la família,  
per en Manuel Ramos Ocaña en el 10è aniversari, 
i per en Josep Molera Baulenas.
Dimarts dia 17, pels difunts de la parròquia.
Dimecres dia 18, en acció de gràcies a santa Mag-
dalena.
Dijous dia 19, Sant Josep, pels esposos Josep 
Salvans i Montserrat Roviró, per en Josep Ges 
Vila, per en Josep Molera Baulenas, per en Josep 
Picañol Solà, i pels difunts de la família Rovira Pla.
Divendres dia 20, per en Jaume Oliva Alsina en el 
22è aniversari.
Dissabte dia 21, pels esposos Josep Molist Mun-
tañà i M.Antònia Rifà Basa. 
Diumenge dia 22, a les deu, pro populo. I a 1/4 
d’una, per en Ramon Pagés Puig en l’11è aniver-
sari, i per en Josep Picañol Solà en el 15è aniver-
sari.

La col·lecta que vam fer diumenge passat dia 8 de 
març, va ser de 164,63 €. 
I la del divendres penitencial, va ser de 21,48€.

Atesa la urgència sanitaria causada per la pande-
mia provocada pel covid19, i donat que la Gene-
ralitat de Catalunya ha decretat diverses mesures 
de prevenció que afecten les reunions i trobades 
de persones incloent-hi la suspensió de les clas-
ses a escoles i instituts, mentre duri la vigència del 
decret, tampoc no hi haurà sessions ni trobades 
de catequesi. Mantindrem el contacte amb vosal-
tres a través dels mitjans digitals. Gràcies.

amoneStaCió

L‘Andreu Nesplé Torreguitart, batejat a la nostra 
parròquia, i la Diana Antúnez Montoya, batejada a 
la parròquia Sant Maximiliano Kolbe, Arquebisbat 
de Tegucigalpa (Honduras) han previst casar-
se el proper divendres dia 17 d‘abril a l‘església 
parroquial de Sant Andreu de Tona.

baptiSme

Dissabte passat dia 7 de març, a les dotze del 
migdia, al santuari de la Mare de Déu de Lurdes, 
va rebre el Sagrament del Baptisme l‘Axel Fontalba 
Fuentes, fill d‘en Diego i la Mª Cristina. Van ser 
els padrins l‘Edgar Fuentes Romero i l‘Alejandro 
Garcia Fontalba.


