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Sant Andreu de Tona
FULL PARROQUIALFULL PARROQUIAL

Almoines de les CApelletes de lA sAgrAdA 
FAmíliA de l’Any 2019

Carrers, Guillem de Montrodon, Pompeu Fabra i 
Amèrica. 
Zeladora, Núria Romeu.
86,68€
Carrers, Joan Llusà, Sant Andreu, Dr. Bayés i  
Sant Antoni.
Zeladora, Montserrat Casadevall.
125€
Carrers, Major, i Torres i Bages.
Zeladora Maria Serra.
150€
Barri de l’Església.
Zeladora, Dolors Icart.
91,10€
Carrer Barcelona.
Zeladora, Dolors Colom.
60€
Barri Raval.
Zeladora, Carme Puigvendrelló.
65,40€
Carrers, Antoni Figueras i Major.
Zeladora, Montserrat Cabanas.
150€
Carrers Onze de Setembre, Montserrat, Bonavis-
ta i Anton Figueras.
Zelador, Francesc Vila.
184,07€
Carrers, Major, de les Maduixes, Josep Homs i 
Fusteret.
Zeladora, Remei Oliva.
156€

Tal com és de consuetud, i dins les possibilitats 
del procés de desconfinament, dilluns vam cele-
brar la Missa del dilluns de Pasqua  granada al 
santuari de la Mare de Déu de Lurdes. Vam cele-
brar la Missa de l’Esperit Sant amb la tradicional 
ofrena i benedicció de les roses. Amb les roses 
ofrenades, l’Anna M. i la Marta van preparar un 
coixí de roses. Els fidels participants van gaudir 
d’una rosa beneïda que s’emportaren a casa. 

AgendA

Dilluns dia 8 de juny, a les CINC de la tarda, els 
nens i nenes de segon grau d’iniciació cristiana,  
ens trobarem a la Capella fonda per tal de co-
mençar a preparar les primeres comunions. 

missA de lA rosA A lurdes

7 de juny de 2020
SantíSSima trinitat

Nº 1401



Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

                          
Els dijous de 2/4 de CINC fins 2/4 de SIS de la 
tarda, adoració eucarística, a la capella fonda.

Dijous dia 11,
Sant Bernabé, apòstol. Memòria.

Dissabte dia 13,
Sant Antoni de Pàdua, prevere i doctor de 
l‘Església. Memòria. 

A les NOU del matí, Missa a l‘altar de Sant 
Antoni. En acabat, benedicció i ofrena dels 
pans, sufragats per les Antònies. 

A les SET del vespre, Missa de vigília, a l‘església 
gran.

Diumenge dia 14,
Santíssim Cos i Sang de Crist. Solemnitat.
A 1/4 d‘UNA del migdia, Missa solemne, 
a l‘església gran. 

CelebrACions litúrgiques

intenCions de misses

Diumenge dia 7, a 1/4 de  d’una, per en Joaquim 
Vilella Fabré i Anita Buxaderas Pujol, per en Bernat 
Noguera Vilella, per en Carlos Terricabras, i per la 
Dolors Puigdesens Jutglar.
Dilluns dia 8, pels esposos Josep Salvans i 
Montserrat Roviró
Dimarts dia 9, per en Ramon Pagés Puig, en l’11è 
aniversari.
Dimecres dia 10, el Cap d’any de la Montserrat Ro-
viró i pel seu espòs Josep Salvans. 
Dijous dia 11, per en Josep Codina Soler.
Divendres dia 12, per en Josep Fabré Freixanet i 
difuns de la família..
Dissabte dia 13, a les nou del matí, per en Pere 
Vila Argelegues, en el 15è aniversari.
Diumenge dia 14, a 1/4 de  d’una, per en Josep 
Sardà i Maria Roqueta, i per en Joan Vilaseca Ci-
rera, en el 4art aniversari.

La col·lecta que vam fer diumenge passat dia 
31 de maig, va ser de 246€, I la del divendres 
penitencial, va ser de 11,50€. 

Donatiu per la pintura de la capella fonda 50€

meditACions 

déu té nom

Una antiga llegenda jueva diu així: el profeta Jere-
mies i el seu fill un dia van aconseguir fer un home 
viu mitjançant una correcta combinació de veus i 
lletres. L’home format per l’home, el gòlem (es-
tàtua de pedra), portava escrit en el front les lle-
tres amb què s’havia desxifrat el secret de la crea-
ció: “Jahvè és la veritat”. El gòlem es va arrencar 
una d’aquelles lletres que en hebreu composen 
aquesta frase, i aleshores la inscripció va passar 
a dir: “Déu és mort”. Horroritzats, el profeta i el seu 
fill van preguntar al gòlem per quina raó havia fet 
això, pregunta a la que el nou home va respondre: 
“Si vosaltres podeu fer l’home, Déu és mort. La 
meva vida és la mort de Déu. Si l’home té tot el 
poder, Déu no en té cap”. 

En aquesta antiga llegenda jueva, ideada en 
l’Edat Mitjana cristiana, sobresurt com un malson 
l’angoixa de l’home en l’era tecnològica. L’home 
té tot el poder sobre el món. Veu el que és funcio-
nal i coneix les lleis que determinen el procés del 
món. La seva ciència és poder: pot desmuntar per 
si mateix el món i tornar-lo a muntar; li resulta un 
acoblament de funcions que ell fa servir i força. En 
un món conegut d’una manera tant detallada, no 
hi ha espai per a la intervenció de Déu. Només en 
l’home hi ha remei per a l’home, perquè només en 
l’home hi ha el poder sobre el món. En canvi, un 
Déu sense poder no és Déu. No hi ha Déu allà on 
el poder es troba només en l’home. 

Joseph Ratzinger. El Dios de los cristianos. Meditaciones. 
Ediciones Sígueme. Salamanca 2005. 


