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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 24,
Sant Bartomeu, apòstol. Festa

Dimarts dia 25,
Ritu hispanomossàrab. Sant Genís, màrtir. 
Memòria.

Dimecres dia 26,
Santa Teresa de Jesús Jornet i Ibars, Verge. 
Memòria

Dijous dia 27,
Santa Mònica, mare de Sant Agustí.

CelebraCions litúrgiques

Divendres dia 28,
Sant Agustí, bisbe i doctor de l‘Església. 
Memòria.

Dissabte dia 29,
Martiri de Sant Joan Baptista. Memòria.
A les SET del vespre, Missa de vigília del 
diumenge, a l‘església parroquial.

Diumenge dia 30,
Sant Lluís, Rei de França. Memòria.

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

23 d’agost de 2020
Diumenge XXi De l’any litúrgic

Nº 1412

Sant Lluís, rei de França. El Greco 1592-1595. Es conserva 
al Museu del Louvre, Paris.

Salomé amb el cap de sant Joan Baptista. Caravaggio 1608.Martiri de Sant Bartomeu. José Rivera 1644. Es conserva al 
Mnac de Barcelona.



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

intenCions de Misses

Diumenge dia 23 a les deu del matí, pro populo. 
A 1/4 d’una del migdia, per la Maria Miró,  per en 
Josep Bartrina, per l’Angelina i M. Carme Puigblan-
qué i per en Joan Pou.
Dilluns dia 24, pels difunts de la parròquia.
Dimarts dia 25, pels difunts de la família Sotorra 
Giménez.
Dimecres dia 26, per la Rosa Valldeoriola Codina 
en el 17è aniversari. 
Dijous dia 27, en acció de gràcies.
Divendres dia 28, per l’Agustí Baulenas Baulenas.
Dissabte dia 29, per en Valentí Sardà i l’Antonieta, 
pels esposos Ramon Codina Pedragosa i Maria 
Boatella Argemí, i pels esposos Maria Vilardell i 
Pere Bou
Diumenge dia 30 a les deu del matí, pels espo-
sos Joaquim Vilella Fabré i Anita Buxaderas Pujol, 
i per en Bernat Noguera Vilella. A 1/4 d’una del 
migdia, per en Josep Codina Soler, i pels difunts 
de la família Pagés Puig.

exèquies

El dimarts dia 11 d‘agost, a les sis de la tarda, vam 
celebrar la Missa exequial d‘en Josep Soler Cors 
de 86 anys, casat amb l‘Antònia Riera Solà. En 
Josep havia nascut a Tona, on va morir. 

L‘endema dimecres dia 12 d‘agost a les deu del 
matí, vam celebrar la Missa exequial d‘en Juan 
Cordobés Salido de 85 anys, casat amb la Maria 
Aranda Herencia. En Juan havia nascut a Castro 
del Río, bisbat de Córdoba, vivia a Tona i va morir 
a l‘Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic.

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)

Hem rebut una donació. Un petit banquet que 
porta l’escut de l’orde de la Mare de Déu del 
Carme. L’hem posat a la sagristia de la capella 
fonda. Sota la finestra.

efeCtes de la Conversió 

8. Quins clamors, Déu meu, us dirigia, quan llegia 
els Salms de David, aquests càntics de fe, aquests 
accents de pietat, tan allunyats de tot esperit 
orgullós, jo novençà encara en el vostre veritable 
amor, catecumen que compartia els lleures del 
mas amb Alipi, catecumen com jo, al costat de 
la meva mare, només femenívola per l’hàbit, 
però baronívola per la fe, amb la seva seguretat 
provecta, la seva tendresa maternal, la seva pietat 
cristiana! Quins clamors us feia en aquells salms, i 
com m’abrusaven cap a vós, i com m’arborava per 
recitar-los, si hagués estat possible, a tot el volt de 
les terres, contra la petulància del llinatge humà! I, 
tanmateix, hom els canta per tot el món, i no hi ha 
ningú que s’amagui de la vostra calor (Sl 18, 7).

Amb quin vehement aspre dolor m’indignava 
contra els maniqueus i tornava a plànyer-los 
perquè ignoraven aques misteris, aquests remeis, 
i s’enfollien contra un antídot que hauria pogut 
guarir-los! Jo hauria volgut aleshores tenir-los allí, 
en algun lloc, al meu costat, sense sabuda meva, 
perquè observessin la meva cara, i sentissin 
les meves veus, mentre en aquell repòs, llegia 
el salm quart, i comprenguessin què feia de mi 
aquell salm: En invocar-vos, m’escoltàreu, Déu de 
la meva justícia; en la tribulació, m’eixamplàreu 
el cor. Compadiu-vos de mi, Senyor, i escolteu 
la meva pregària (Sl 4,2). Que ho sentissin, he 
dit, sense saber jo que ho sentien, no fos que 
creguessin que eren destinats a ells els mots que 
jo  intercalava entre els dels salms, perquè, en 
veritat, ni els hauria articulats, ni ho hauria fet en 
aquell to, si hagués entès que ells m’escoltaven i 
em veien, ni ells, si jo els hagués pronunciats, no 
els haurien presos tal com els deia a mi mateix, i 
per a mi, davant vostre, en la familiar efusió de la 
meva ànima.

 Agustí d’Hipona confessions 
Llibre nové (pàg. 232)
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