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 Unes hortències a qui sembla que els agrada el jardí 
de la rectoria. 

Sant Andreu de Tona
FULL PARROQUIALFULL PARROQUIAL

Els dies feiners, a les NOU del matí, Missa de la 
fèria, 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.

Dilluns dia 29,
Sants Pere i Pau, apòstols. Solemnitat.

Divendres dia 3
Sant Tomàs, apòstol. Festa.

Dissabte dia 4,
A les SET del vespre, Missa de vigília, a l‘església 
gran.

Diumenge dia 5, 
A les DEU del matí, Missa al Santuari de Lurdes.
A les ONZE, Missa de primeres Comunions. I 
a 1/4 d‘UNA del migdia, Missa del diumenge, a 
l‘església parroquial.

CelebraCions litúrgiques Missa a l’erMita de sant Joan

Dimecres passat, vam celebrar la 
missa a Sant Joan del Colomer. 
Enguany, no hi vam poder fer 
l‘aplec. Però vam poder celebrar 
la Missa del Patró amb la família. Una missa en la 
intimitat. Esperem que l‘any vinent recuperem tota la 
normalitat d‘una trobada que sempre és molt especial.

 Malgrat les restriccions de la “nova normalitat“, el grup 
de catequesi de comunió s‘ha pogut trobar, almenys 
per no perdre el fil del tot. Ja veieu que és amb les 
distàncies i la prudència que els infants han après i 
saben gestionar molt bé. Alguns d‘ells faran la primera 
comunió diumenge vinent. D‘altres la faran, si Déu vol, 
passat l‘estiu. 

Catequesi de nova norMalitat

28 de juny de 2020
Diumenge Xiii De l’any litúrgic

Nº 1404

Sant Pere i Sant Pau, Oli sobre Taula de Pieter Paul Rubens. 
Exposat al Museo del Prado, Madrid. 



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

MeditaCions

la leCtura de la bíblia, aliMent de l’esperit

Quan hi ha un moment de pausa en les nostres 
activitats, de manera especial durant les 
vacances, sovint agafem un llibre que desitgem 
llegir. Aquest és precisament el primer aspecte 
sobre el que vull reflexionar. Cadascú de 
nosaltres necessita temps i espais de recolliment, 
de meditació, de calma... Gràcies a Déu és així! 
De fet, aquesta exigència ens diu que no estem 
fets només per treballar, sinó també per pensar, 
reflexionar, o simplement per seguir amb la ment i 
el cos un relat, una història on capbussar-nos, en 
cert sentit «perdre’ns» per, després, tornar-nos a 
trobar enriquits. 
Naturalment, molts d’aquests llibres de lectura, 
que podem agafar durant les vacances, en 
general són llibres d’evasió, i això és normal. 
En canvi, diverses persones, especialment si 
poden tenir espais de pausa i relaxació més 
perllongats, es dediquen a llegir alguna cosa 
més comprometedora. Per això vull fer-vos una 
proposta: Per què no descobrir alguns llibres de 
la Bíblia que normalment no es coneixen, o dels 
que n’hem escoltat algun passatge en la litúrgia, 
però que mai hem llegit sencers? En efecte, molts 
cristians no llegeixen mai la Bíblia, i la coneixen 
d’una manera molt limitada i superficial. 

La Bíblia –tal com diu el seu nom-, és una col·lecció 
de llibres, una petita «biblioteca», nascuda al llarg 
d’un mil·lenni. Alguns d’aquests «llibrets» que la 
componen, romanen quasi desconeguts per a 
la major part de les persones, inclòs, dels bons 
cristians. Alguns d’ells són molt breus, com el llibre 
de Tobies, un relat que conté un sentit molt elevat 
de la família i del matrimoni; o el llibre d’Ester, 
en què aquella reina jueva, amb la fe i l’oració, 
salva al seu poble de l’extermini; o, encara més 
breu, el llibre de Rut, una estrangera que coneix 
a Déu i experimenta la seva providència. Aquesta 
llibrets es poden llegir sencers en una hora. Més 
compromeses, i autèntiques obres mestres, són 

exèquies

El dissabte dia 20 de juny, a les deu del matí, 
vam celebrar la Missa exequial de l‘Ascensión 
Aguado Luena de 94 anys, vídua d‘en Juan Gibaja 
González. L‘Ascensión havia nascut a Astudillo, 
bisbat de Palència. Va morir a la residència Can 
Codina. 

Que no hi hagi per a ella més nit, ni li calgui la 
llum dels grèsols o la del sol. Que Déu máteix la 
il·lumini (cfr. Ap 22, 5)

intenCions de Misses

Diumenge dia 28, a les deu del matí, per 
l’Angelina Romeu Casas en el 3er aniversari. A 1/4 
d’una del migdia, per en Jaume Argemí Franque-
sa en el 3er aniversari, pels seus pares i difunts de 
la família, per en Pasqual Chandre, per en Pere 
Guiteras Torras, i per l’Angelina Romeu Casas en 
el 3er aniversari. 
Dilluns dia 29, per en Pere Baucells Camps.
Dimarts dia 30, per en Josep Codina Soler. 
Dimecres dia 1, pels germans Serra Vilella. 
Dijous dia 2, pels difunts de la parròquia.
Divendres dia 3, per en Joan Presseguer i difunts 
de la família. 
Dissabte dia 4, per en Pere Rovira Molist i difunts 
de la família.
Diumenge dia 5, a les deu del matí, Cap d’any 
d’en Jaume Masó Durán. A 1/4 d’una del migdia, 
per en Josep Fabré Freixanet i difunts de la famí-
lia, pels esposos Josep Salvans i Montserrat Rovi-
ró, per l’Àngel Vilella Fabré, pels esposos Jaume 
Soler Vila i Caterina Solà Francolí, i per en José 
luis Hernándo que va morir el passat 27 de març 
d’enguany a Barcelona.

La col·lecta que vam fer diumenge passat dia 
21 de juny va ser de 189,88€. I la del divendres 
penitencial, va ser de 9,05€.

el llibre de Job, que afronta el gran problema del 
dolor innocent; el Cohèlet, que impressiona per 
la desconcertant modernitat amb què posa en 
qüestió el sentit de la vida i del món; el Càntic dels 
Càntics, fantàstic poema simbòlic de l’amor humà. 
Tal com podeu veure, aquests són llibres de l’Antic 
Testament. 

(Josep Ratzinger) Papa Benet XVI, La lectura de la Bíblia, 
aliment de l’esperit. Catequesi del 29 de maig de 2011, en 
l’audiència dels dimecres. Publicat en format electrònic amb 
el títol Catequesis sobre la oración (10 de novembre de 2018).  


