21 d’abril de 2019

Diumenge de Pasqua de la resurrecció del Senyor
Nº 1351

FULL PARROQUIAL
Sant Andreu de Tona
Celebracions Litúrgiques
Els dies feiners, a tres quarts menys cinc minuts de NOU del matí, rés de Laudes, i a les NOU, Missa
de l’Octava de Pasqua, 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 22,

Dilluns de Pasqua,
A les NOU del matí, Missa de l‘Octava, a la capella fonda.

A les SET del vespre, Missa familiar de l‘Octava de Pasqua, i Professió de fe del infants que faran
la Primera Comunió enguany, a l‘església parroquial.
Diumenge dia 28,

Diumenge de l’Octava de Pasqua,

A les DEU del matí, Missa matinal, a la capella fonda. I a les DOTZE del migdia, Missa solemne, a
l‘església parroquial.

Imatges
del Diumenge de

Rams a la parròquia

www.parroquiadetona.com

rector.tona@gmail.com

Tel. 938 124 077

Via crucis

l’Oratori

Com cada any, la setmana de passió vam fer el via crucis amb els infants pel jardí de la rectoria i
l‘església parroquial. El dissabte de rams ens reuniren els i les catequistes de l‘arxiprestat per rebre
una formació sobre l‘Oratori. L‘Oratori és una forma interactiva i vivencial de fer la catequesi, amb la
seva pròpia metodologia, que ajuda els infants a iniciar-se en la pregària i el descobriment de la Paraula
de Déu a través del coneixement comunicatiu i emocional. Va conduir la formació l‘Imma Farré, de
Mollerusa.

Web de la parròquia
www.parroquiadetona.com

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

Intencions de Misses
Diumenge dia 21, a les deu, pro populo. I a les
dotze, per en Joan Vilaseca Cirera en el 3er aniversari, pels esposos Feliu Mauri i Montserrat Oms
i per en Lluís Oms.
Dilluns dia 22, en acció de gràcies.
Dimarts dia 23, pels difunts de la parròquia.
Dimecres dia 24, per la Remei Pujol Bou.
Dijous dia 25, per en Manuel Palomares Parra.
Divendres dia 26, per la Gna. Maria Pastora Rubio Fernández.
Dissabte dia 27, per la Montserrat Villegas Canudas, i pels esposos Antoni Estevadeordal i Pepeta
Casas.
Diumenge dia 28, a les deu, pro populo. I a les
dotze, per en Joan Prat Capdevila, i per la Mercè
Aguilar Guiteras.

