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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 10,
Sant Llorenç, diaca i màrtir. Festa.

Dimarts dia 11,
Santa Clara, Verge. Memòria.

Dijous dia 13,
Sants Poncià, papa i Hipòlit, prevere, màrtirs. 
Memòria.

CelebraCions litúrgiques

Divendres dia 14,
Sant Maximilià Maria Kolbe, prevere màrtir. 
Memòria.
A les NOU del matí, Missa de la memòria. A la 
capella fonda.  

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

Dissabte dia 15, 
Assumpció de la Benaurada verge Maria. 
Solemnitat.
A les DEU del matí, Missa al Santuari de Lurdes. 
I a 1/4 d‘UNA del migdia, Missa solemne, a 
l‘església parroquial.

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

Diumenge dia 16,
A les DEU del matí, Missa al Santuari de Lurdes. 
I a 1/4 d‘UNA del migdia, Missa solemne, a 
l‘església parroquial.

9 d’agost de 2020
Diumenge XiX De l’any litúrgic
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Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

intenCions de Misses

Diumenge dia 9, a les deu del matí, per en Diego 
Cabrera Lozán en el 3èr aniversari. A 1/4 d’una 
del migdia, pels esposos Francisco Bruch Buxa-
deras i Lali Lupiáñez, i pels difunts de la família 
Puig Ginesta.
Dilluns dia 10, per en Xavier Blancafort Diaz. 
Dimarts dia 11, per la Mercè Diaz Carrillo.
Dimecres dia 12, pels difunts de la parròquia. 
Dijous dia 13, per en Josep Bayés Fortuny. 
Divendres dia 14, per en Carlos Auferil.
Dissabte dia 15, a les deu del matí, pels esposos 
Joan Lleopart i Dolors Coll Roqueta. A 1/4 d’una 
del migdia, per la Maria Miró i en Josep Bartrina, i 
per la Maria Valldeoriola Codina.
Diumenge dia 16, a les deu del matí, pro populo. 
A 1/4 d’una del migdia, pels esposos Rosendo 
Padrós i Núria Mauri.

el viatge d’ “il poverello di assisi” a orient

Hi ha un viatger a Orient molt especial en un temps 
convuls: Es tracta de Sant Francesc d’Assís, que 
va viatjar amb l’afany de la trobada i del diàleg 
amb l’altre. Va mostrar al món com arribar als qui 
en són més llunyans en tots els sentits, per fer-los 
propers, amb la seva actitud de no-violència, amb 
el seu abandó de tot esperit de superioritat. Així va 
viatjar cap a Orient en temps de croades i guerres 
cruentes entre musulmans i cristians per trobar-se 
amb el soldà. Amb la seva actitud de confiança en 
l’altre, de predicació més amb la vida que amb les 
paraules, va arribar a Damieta. 

El 1219 Francesc agafà el vaixell a Ancona cap a 
la ciutat de Sant Joan d’Acre, portant només Déu 
com a equipatge i deixant tot el seu bagatge cul-
tural i social enrera per a la trobada amb aquella 
gent d’Orient. Transmetrà la seva experiència per-
sonal i una forma concreta d’acostar-se a l’altre, el 
qui és d’una religió i cultura diferent. 

Els viatges de Francesc, més enllà de les fronte-
res d’Itàlia, tenen el seu fonament en el desig de 
la trobada i la missió entre tots els homes sense 
distinció de procedència, llengua o religió. Sant 
Francesc intenta fer el camí cap a Orient en di-
verses ocasions: En tres ocasions cap a Síria, i 
en una cap al Marroc, però només un viatge va 
tenir fruit. El 1217 són enviats els frares pel món, 
però no van ser entesos fins que el papa no els va 
reconèixer. El 1219 fra Gil i fra Electo es van oferir 
voluntàris per anar a Tuníssia, però van haver de 
tornar cap a Itàlia. Un grup de cinc frares van ser 
enviats a l’Al-Àndalus, van caure presoners i més 
tard van ser executats al Marroc. Sant Francesc 
no va ser menys que els altres frares i el 24 de 
juny de 1219, acompanyat d’un grup de dotze fra-

res, es va dirigir per mar cap a Orient, amb destí a 
Acre, sota domini croat del 1191 al 1221. El viatge 
marítim d’Ancona a Acre solia durar un mes. 

Els cronistes destaquen la calma amb què sant 
Francesc realitzà la visita, sense cap pressa, amb 
la paciència i el temps que són necessaris per 
conèixer i comprendre l’altre, instruir els germans 
per sortir a l’encontre d’aquells als quals desitjava 
anunciar la Paraula de Déu, amb la senzillesa del 
colom i la prudència de la serp, ben disposat a 
acollir tothom, fins i tot els enemics. 

Amb aquest esperit, va poder realitzar la històrica 
trobada amb el soldà Malik al-Kamil, a Damieta, 
al delta del Nil. Entre els combats dels croats i 
els musulmans, sant Francesc es va escapolir 
per arribar amb una barqueta fins al campament 
enemic. Els cronistes destaquen el canvi que 
va produir en el monarca aquella trobada i com 
l’emprempta de sant Francesc a Orient resta fins 
avui en les persones i en els llocs. 

Bàrbara Vigil. Rutes bíbliques i expedicions culturals. 
Ruth Travel. 

Article publicat a la secció Viatgers sense límits, al nú-
mero 2130 del setmanari Catalunya Cristiana, el pas-
sat 19 de juliol. 


