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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.

Dimarts dia 8,
Naixement de la benaurada Verge Maria. Festa.

Dimecres dia 9,
Sant Pere Claver, prevere. Memòria.

Dissabte dia 12, 
A les SET del vespre, Missa de vigília del 
diumenge, a l‘església parroquial.

Diumenge dia 13,
Sant Joan Crisòstom, bisbe i doctor de 
l‘Església. 
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

intenCions de Misses

Diumenge dia 6 a les deu del matí, pro populo. 
A 1/4 d’una del migdia, pels esposos Josep Ro-
quet i Anna Fabregar, pels esposos Maria Vilardell 
i Pere Bou, i per la Josefina Masó Bou.
Dimarts dia 8, pels difunts de la parròquia.
Dimecres dia 9, pels esposos Josep Fort i Teresa 
Torrecabota, i pels esposos Antonio Gallinat i Ur-
sula Fucks.
Dijous dia 10, en acció de gràcies.
Divendres dia 11, per les ànimes del purgatori.
Dissabte dia 12, per en Joan Terradellas Guiteras 
en el 6è aniversari.
Diumenge dia 6 a les deu del matí, per en Josep 
Grau Tarrés en el 44è aniversari. A 1/4 d’una del 
migdia, pro populo.

Inscripcions per a la Catequesi d’iniciació, de Pri-
nera Comunió, Postcomunió, Confirmació i Cate-
cumenat. Obrirem les inscripcions del dilluns dia 
14 al divendres dia 19, de les CINC a les SET de 
la tarda, al despatx parroquial.

Els que s’inscriuen per primera vegada caldrà que 
portin una fotografia de carnet i, pels qui no han 
estat batejats a la nostra parròquia, han de portar 
el certificat de Baptisme.

insCripCions Catequesi
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Sant Joan Crisòstom. Mosaic que es troba a la Basilica 
de Santa Sofia de Constantinoble 

«Em diràs, com puc practicar l’almoina, si jo sóc po-
bre? Precisament perquè ets pobre pots practicar 
molt més l’almoina. I és així que el ric, embriagat 
per l’abundància del seu diner, presoner d’una febre 
i d’un amor insaciables, només pensa en fer créixer 
allò que té; el pobre, en canvi, com que està lliure 
d’aquesta malaltia i no pateix aquesta debilitat, es 
desprèn molt més fàcilment d’allò que té.»

Homilia de Sant Joan Crisòstom 
sobre l’Incomprensible, 8,2.



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

instruCCió del senyor per Mitjà 
dels dotze apòstols als gentils

Hi ha dos camins, un de la vida i un de la mort; i és 
gran la diferència entre aquests dos camins.

«Ara bé, el camí de la vida és aquest: estimaràs 
en primer lloc Déu que et creà; en segon lloc el teu 
proïsme, com a tu mateix; i tot allò que no voldràs 
que hom et faci a tu, tampoc tu no ho faràs a un 
altre. 

L’ensenyança d’aquests preceptes és aquesta; 
beneïu els qui us maleeixen, pregueu pels vostres 
enemics i dejuneu pels vostres perseguidors; 
perquè ¿quin agraïment podeu esperar si estimeu 
els qui us estimen? ¿No fan també això els 
pagans? Vosaltres, però, estimeu els qui us odien 
i no tindreu enemics. 

Si algú et dóna una bufetada a la galta dreta, para-
li també l’altra i seràs perfecte. Si algú t’obliga a 
fer una milla, fes-ne dues amb ell. Que et pren 
algú el mantell, dona-li també la túnica. A aquell 
qui t’agafa el que és teu, no li reclamis; certament, 
tampoc pots. 

Dona a tot aquell qui et demani i procura no 
reclamar-li-ho, perquè és voluntat del Pare que 
hom doni a tots dels propis dons. Benaurat aquell 
qui dona d’acord amb el precepte, perquè està 
exempt de blasme; però ai! del qui rep: perquè 
si rep quan està necessitat, està net de culpa, 
però si rep sense estar necessitat, haurà de donar 
compte del motiu i de la finalitat perquè ha rebut. 
I ficat a la presó serà jutjat sobre el que va fer 
i no sortirà d’allà fins que no hagi pagat l’últim 
quadrant.  

La col·lecta que vam fer el diumenge dia 30 
d‘agost, va ser de 385,61€. 
La del divendres penitencial, de 31,53€.

Funeral

El dissabte dia 29 d‘agost, a les quare de la tarda, 
vam celebrar la Missa funeral de la Rosa Argemí 
Tarter de 95 anys, vídua de Ramon Musach Lladó. 
La Rosa havia nascut a Collsuspina, vivia a Tona i 
va morir a l‘Hospital Universitari de Vic el 18 d‘abril 
d‘enguany. 

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

Però sobre això també està escrit: que et suï 
l’almoina a les mans fins que sàpigues a qui la 
dones.»

Fragment de la Didakhé, o doctrina dels dotze 
apòstols. Publicat l’any 1979 per la Facultat de 
Teologia de Catalunya, en la col·lecció Testimonis 
Litúrgics. Les notes i la introducció la va fer Mn. 
Miquel dels Sants Gros i Pujol, i la traducció fou 
obra d’un altre sacerdot de la nostra diòcesi, Mn. 
Vicenç Esmarats i Espaulella, de Sant Hipòlit. 

Es tracta d’un text cristià primitiu, un dels més 
importants. Era un manual per a les comunitats 
cristianes naixents. Aquest text però, fou oblidat 
durant segles. L’any 1883 el bisbe de Nicomèdia, 
Philoteus Bryennios, el publicà a Istambul. El va 
extreure d’un manuscrit identificat per ell uns anys 
abans, sorgit probablament en una comunitat 
d’origen judeocristià de la zona de Síria. Es 
considera un text molt significat perquè relata com 
se celebrava el Baptisme i l’Eucaristia, a més de 
contenir regles i normes sobre la catequesi, la 
litúrgia penitencial, així com molts altres aspectes 
de la vida en aquelles primeres comunitats 
cristianes, com és ara l’elecció de bisbes i 
diaques. És sempre recomanable llegir-lo sencer. 
Es pot trobar en el volum dels Pares Apostòlics a la 
col·lecció de Clàssics del Cristianisme, publicada per 
l’Editorial Proa. 


