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Sant Andreu de Tona
FULL PARROQUIALFULL PARROQUIAL

CelebraCions litúrgiques

Dilluns, Dimarts i Dimecres sants, a tres quarts menys cinc minuts de NOU del matí, rés de Laudes, i a 
les NOU, Missa diària, a la capella fonda.

Dimarts Sant
De CINC a SIS de la tarda, confessions a la capella fonda.

Dimecres Sant
Benedicció de l’aigua i la sal, en acabar la missa del matí, a la capella fonda.

Dijous Sant                    
Introducció al tríduum Pasqual
A les VUIT del vespre, Missa vespertina de la Cena del Senyor, a l’església parroquial. 
Acabada la celebració, Vetlla d’adoració eucarística, fins a mitja nit, davant el monument. 

Divendres Sant de la mort del Senyor               
Primer dia del tríduum
A les NOU del matí, Via Crucis, al Santuari de Lurdes.
A les CINC de la tarda, Acció litúrgica de la mort del Senyor, 
a l’església parroquial. La col·lecta és per als Llocs Sants.

Dissabte Sant de la sepultura del Senyor          
Segon dia del tríduum
A les DEU del matí, Rés de l’Ofici diví, a l’oratori.
A les NOU del vespre, Inici de la Vetlla Pasqual, 
amb la benedicció del foc nou, a la placeta de l’església.

Diumenge de Pasqua de la Resurrecció del Senyor 
Tercer dia del tríduum
A les DEU del matí i a les DOTZE del migdia, 
Missa del dia de Pasqua, a l’església parroquial.
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Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

exèquies

Dimecres dia 29 de març a les quatre de la tarda, 
vam celebrar la Missa exequial d’en Manuel Pa-
lomares Parra, de 62 anys, casat amb la Felicita 
Jordan Gómez. En Manuel hava nascut a Santia-
go de la Espada, bisbat de Jaén. Vivia a Tona i va 
morir a l’Hospital Taulí de Sabadell.

Que reposi en el Senyor, i l’hi concedeixi la pau 
eterna en el cel. 

La col·lecta que vam fer diumenge passat dia 7 
d‘abril, primer de mes va ser de 274,72€. 
La col·lecta del divendres penitencial va ser de 
17,72€.
En la Caixeta del pa dels pobres hi havia 28,14€

intenCions de Misses

Diumenge dia 14, a les deu, pro populo. I a les 
dotze, per la Montserrat Muns Armadans en el 2on 
aniversari. Dilluns dia 15, el Cap d’any de la Car-
me Fabré Freixanet.Dimarts dia 16, per en Fran-
cisco Antonio Torres Gallego, pels esposos Joan 
Lleopart Prat i Dolors Coll Roqueta i difunts de la 
família.Dimecres dia 17, pels difunts de les famí-
lies que acullen la capelleta de la Sagrada família 
dels carrers Major, de les Maduixes, Josep Homs 
i Fusteret.Dijous dia 18, el Cap d’any de l’Imma 
Clot Prat. Dissabte dia 20, pels difunts de la fa-
mília Ramos Ocaña. Diumenge dia 21, a les deu, 
pro populo. I a les dotze, per en Joan Vilaseca Ci-
rera en el 3er aniversari, pels esposos Feliu Mauri 
i Montserrat Oms i per en Lluís Oms.

benediCCió del Passant

Diumenge passat, dia 7, vam celebrar la festa dels Tonis. Enguany es va escaure en plena quaresma. A 
l‘hora del passant feia molt bon temps. El ruixat va passar a mitja tarda. Com sempre hi va haver molta 
participació. Els abanderats, el carro del sant, tres cavalls negres que varen anar una estona per lliure, 
i tres burros que no s‘entenien. El Sant, com sempre, molt ben guarnit. I un una bona colla de gossets 
de companyia. Per megafonia ens van dir que aquest any fa cinquanta anys que en Daniel Vila forma 
part de la Junta.   

trobada arxiPrestal de Catequesi

Va ser diumenge passat a la tarda. Hi va haver una gran participació. De nenes i nens, catequistes, 
pares i mares, i preveres de l‘arxiprestat. De Centelles, Folgueroles, Hostalets, Viladrau, Taradell i Tona. 
Vam ser una vuitantena. Mn. Andrei dels Hostalets va comentar l‘evangeli, i tots junts vam pregar amb 
el càntic dels tres joves, que és un cant de benedicció. Com que plovisquejava, en acabada la pregària, 
vam anar al Casal dels Hostalets. Allà vam berenar. Coca amb xocolata desfeta. Hi havia una diversitat 
de coques, de tots els pobles. Van ser un parell d‘hores de compartir la joia de la fe. 


