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Despatx parroquial en temps D‘estiu

Durant els mesos de juliol i agost no hi haurà horari especific d‘atenció al despatx parroquial els divendres. 
Per tal de localitzar en tot moment el rector, podeu trucar-lo al telèfon mòbil, que és el 658096493, o bé 
al 938124077. També el trobareu en acabada la Missa de les nou del matí.

L’Antònia Soriguera Blanch és una artesana vidriera que viu a Collsuspina. Ella ha creat i ha fet donació 
a la nostra parròquia d’un vitrall per la finestra de l’oratori dels infants que dona al pati. Un vitrall de 
colors que difumina la claror produint un efecte harmònic. Un efecte que contribueix a configurar el clima 
interior de l‘espai sagrat. La impressió de la lluminositat multicolor convida a interioritzar, generant un 
sentiment de pau, tant com el desig d‘obrir el cor. L‘efecte vivificador de la llum que entra a través de 
l’obertura produeix aquella aura que transporta les persones a l’encontre amb Déu. La tècnica tradicional 
del bastiment de vitralls, acuradament combinada amb el llenguatge de l’abstracció, a més de l’ús de 
colors molt vius, ha portat la seva creadora, -basant-se en la figura simbòlica del peix (Ichthys, en 
grec)-, a sommiar un mar de colors que embolcallen la terra i el cel, apropant-nos així, a la llum divina 
que inunda la intimitat de l‘espai de pregària. Els colors vermell i morat expressen la força que surt 
de la terra, mentre que els blaus ens refereixen al mar amb els seus peixos, mentre que l’ambre i el 
groc serien els reflexos del sol que il·lumina i comunica la vida al món. De ben segur que una mirada 
contemplativa del vitrall portarà cadascú, des de la seva imaginació – ens diu l’autora-, a fer el seu propi 
descobriment. Un conjunt harmònic de colors que ens parlen del que és indicible... 

un vitrall per l’oratori

5 de juliol de 2020
Diumenge XiV De l’any litúrgic
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Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

                          
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.

Divendres dia 10,
Ritu hispanomossàrab: Sant Cristòfor, màrtir. 
Memòria.

Dissabte dia 11,
Sant Benet, abat. Patró d‘Europa. Festa
A les SET del vespre, Missa de vigília, a l‘església 
gran.

Diumenge dia 12, 
A les DEU del matí, Missa al Santuari de Lurdes. 
I a 1/4 d‘UNA del migdia, Missa solemne, a 
l‘església parroquial.. 

CelebraCions litúrgiques exèquies

El dijous dia 25 de juny, a les quatre de la tarda, 
vam celebrar la Missa exequial d‘en Cayetano 
Calahorro López de 93 anys, casat amb la 
Concepción Fernández Romero. En Cayetano 
havia nascut a Torredonjimeno, bisbat de Jaén. I 
vivia a Tona, on va morir. 

El mateix dia a les sis de la tarda, vam celebrar la 
Missa exequial d‘en Toni Solà Marcé de 60 anys, 
casat amb l‘Àngels Jordan Gómez. En Toni havia 
nascut a Vic, vivia a Tona i va morir a l‘Hospital de 
la Santa Creu de Vic.

El dilluns dia 29 de juny, festa de Sant Pere i Sant 
Pau, a les quatre de la tarda, vam celebrar la Missa 
exequial d‘en Josep Bayés Fortuny de 71 anys. En 
Josep havia nascut a Tona, on va morir.

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

intenCions de Misses

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, per en David 
Aguado Luena, per en Miquel Farré Costa i per en 
Jose Luis Hernándo que va morir el 27 de març 
d’enguany a Barcelona.
Dilluns dia 6, pels esposos Josep Roquet i Anna 
Fabregar.
Dimarts dia 7, per en Joaquim Rotllant Martí.
Dimecres dia 8, per la Josefa Pratdesava Rovira.
Dijous dia 9, pels difunts de la parròquia.
Divendres dia 10, en acció de gràcies.
Dissabte dia 11, per en Josep Molist Font i difunts 
de la família.
Diumenge dia 12, a les deu del matí, per la Car-
me Auferil Almató en el 3er aniversari i pel seu es-
pòs Josep Molist Blasi. A 1/4 d’una del migdia, 
per la Maria Roqueta i en Josep Sardà, i per la 
Mercè Busoms Bertrana, en el 17è aniversari.

La col·lecta que vam fer diumenge passat dia 28 
de juny va ser de 189,88€. La col·lecta perl‘ Òbol 
de Sant Pere, va ser de 54,70€. I la del divendres 
penitencial, de 10,12€.

MeditaCions

sobre la Pregària

Quan l’intel·lecte, per mitjà de la gràcia, ha 
aconseguit un pensament clar de Déu, amb la 
meditació corresponent d’allò que és al voltant de 
Déu i amb l’auxili de l’alè de l’Esperit vivificador, 
que es miri a si mateix i a la pròpia feblesa i que 
vegi quant li manca de tot el que és necessari, 
per culpa de la negligència, l’oblit del deure i la 
ignorància del que convé. En aquest punt, tu que 
has arribat a l’obra justa i veritable de l’acusació a 
tu mateix i a la humilitat, apropa’t a Déu mitjançant 
la pregària, amb pensament humil, amb confiança 
i esperança en l’amor incomprensible de Déu 
per l’home, amor que ve d’una bondat inefable. 
Per causa d’aquest amor exuberant, Pau ens va 
ensenyar d’acostar-nos amb confiança al tron 
de la gràcia, ja que Déu no fa les nostres coses 
a la nostra mesura sinó a la mesura de la seva 
pietat infinita. Per tant, no ens mirem a nosaltres 
mateixos en el moment de pregar, sinó la potència  
pacient i plena de compassió del nostre Déu i Pare 
més que bo: així tindrem feliçment en nosaltres 
mateixos el seu eros, veritablement salvífic.

Text atribuit a Cal·list, monjo al monestir dels Xanthòpuloi, a 
Constatinoble, al segle XIV. Es troba a la Filocàlia, Publicatda 
a la col·lecció Clàssics del Cristianisme, Edicions Proa, 
Barcelona 1994.


