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Sant Andreu de Tona
FULL PARROQUIALFULL PARROQUIAL

Els dies feiners, a tres quarts menys cinc minuts 
de NOU del matí, rés de Laudes, i a les NOU, 
Missa, la capella fonda.
Els dijous de 2/4 de CINC fins 2/4 de SIS de la tar-
da, adoració eucarística, a la capella fonda.

Dilluns dia 13,
Mare de Déu de Fatima. Memòria.

Dimarts dia 14,
Sant Maties, apòstol. Festa.

Dimecres dia 15,
Sant Isidre Llaurador. Memòria.

Dissabte dia 18, 
A les SET del vespre, Missa de vigília, a la capella 
fonda.

Diumenge dia 19,
Diumenge V 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. 

El mes de maig és el mes de Maria.

Als subscriptors del full

Gràcies per ajudar-nos a endreçar la distribució del full parroquial i diocesà. Ara ja sabem quants som, 
qui som i a quin lloc agafeu el full els qui hi esteu subscrits. A partir del divendres dia 17 de maig, 
doncs, a les botigues, bústies de les cases del terme i forns on hi ha costum de recollir els full, hi haurà 
el nombre exacte de fulls que ens heu comunicat que s‘agafen a cada lloc. Fins ara la cosa estava 
una mica desajustada. A partir d‘ara, podria ser que hi hagués algú que l‘agafa en algún dels punts de 
distribució sense ser-ne subscriptor. Sempre pot passar que hi hagi algú que l‘agafa sense pensar que 
estan comptats. Si és així, això voldrà dir que algun no subscriptor ha agafat el full d‘un subscriptor. Si 
ens ho dieu, ho podrem esmenar. Tal com ho hem calculat, el nombre de subscriptors del full en aquests 
moments, són 43, encara que no tots l‘agafen en els comerços. El preu de la subscripció anual és molt 
mòdic, només es paguen 25 euros. 

celebrAcions litúrgiques lA nostrA Web
www.parroquiadetona.com

Ja tenim web. Els lectors d‘aquest full recordareu 
l‘obra còmica «Ja tenim sis-cents.» Perquè 
als anys seixanta del segle passat, quan el 
creixement econòmic va arribar a les classes 
populars, tenir un sis-cents era símptoma 
de progrés. Doncs, la nostra parròquia ja té 
pàgina web. Avui per avui si no tens una web, 
no existeixes en l‘únivers virtual. Si la visiteu, hi 
trobareu moltes coses. Aniria bé que hi escrivíssiu 
les vostres impressions i els suggeriments. És 
un espai d‘informació, comunicació, formació, 
i enllaços, que reflecteix l‘actualitat de la vida 
parroquial i els seus projectes, en comunió amb 
l‘Església diocesana i universal.   

12 de maig de 2019
Diumenge iV De Pasqua. el Bon Pastor
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Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

La col·lecta que vam fer diumenge passat dia 
7 d‘abril, primer de mes, va ser de 201,39€, i 
la col·lecta del divendres penitencial, va ser de 
10,31€.

intencions de Misses

Diumenge dia 12, a les deu, pro populo. I a les 
dotze, per en Joaquim Garriga Coma, per en Jo-
sep Ges Vila en el 5è aniversari, pels difunts de la 
família Francás Parés, pels esposos Feliu Mauri i 
Montserrat Oms, i per en Lluís Mauri. 
Dimarts dia 14, per en Josep Camprubí Currubí.
Dimecres dia 15, per en Francisco Antonio Torres 
Gallego.
Dijous dia 16, pels esposos Joan Lleopart i Dolors   
Coll Roqueta i difunts de la família.
Divendres dia 17, pels difunts de la família Pres-
seguer Canadell.
Dissabte dia 18, per la Maria Valldeoriola Codina 
en el 22è aniversari.
Diumenge dia 19, a les deu, pro populo. I a les 
dotze, per la Rosa Riera Jordà en el 10è aniversari 
i per en Jaume Argemir Franquesa en el 2on ani-
versari, i pels pares i difunts de la família.

bAptisMe

Diumenge passat dia 5 de maig a la una del migdia, 
a l‘església parroquial, va rebre el Sagrament del 
Baptisme la Martina Sánchez Molina, filla d‘en 
Carlos i la Laura. Varen ser madrines la seva tieta 
Virginia i l‘àvia Ramona.

noces

Dilluns passat dia 6 de maig a les set de la tarda, 
a l‘església parroquial, vam celebrar el 30è 
aniversari de matrimoni d‘en Juan Manuel Gea i 
la Julia Herrera. Felicitats!

El primer dilluns de cada mes celebrem la Missa 
a la residència Prudenci. És un moment esperat 
i celebrat. Sempre s‘hi aplega un bon nombre de 
participants.

cAMpAnyA pel pessebre

Comencem una campanya de recollida de diners. 
Sense cap pressa ni cap pretensió. Enterament 
voluntària. Posarem una guardiola. I anirem fent 
guardiola. L‘objectiu serà adquirir, quan sigui 
possible, un pessebre de mida humana per Nadal. 
És una tradició secular de les parròquies posar un 
naixement a la manera de retaule al peu de l‘altar 
durant el temps litúrgic de Nadal i Epifania. 

declArAció de lA rendA

Recordem que l‘assignació a l‘Església Catòlica 
és la forma més fàcil de contribuir indirectament 
al finançament de les nostres parròquies. 
L‘assignació que l‘Estat fa a l‘Església depèn de la 
creueta, i no exclou que els contribuents puguem 
fer-ho també per altres fins de caràcter social. 
Altrament, l‘Estat es queda la part de la nostra 
contribució.que deixem de donar a l‘Església, que 
és un 0‘7% de la nostra aportació a les arques 
de l‘Administració pública. Naturalment, és una 
responsabilitat dels catòlics mantenir l‘Església. 
Tots els països europeus tenen un model diferent, 
però en tots ells, l‘Estat sosté d‘una o altra manera  
les esglésies cristianes. 


