9 de juny de 2019

Dominica de Pentecostès

Nº 1358

FULL PARROQUIAL
Sant Andreu de Tona
Primeres Comunions

Diumenge passat dia 2 de juny, van rebre per primera vegada la comunió, la Victoria Arjona Huertas, la
Sara Bueno Faja, en Joan Garcia-Talavera Moya, la Mar Mancera Homs, la Vera Mmesoma Igwealor, la
Martina Pey Fumaña, la Núria Soler Costa, en Pol Trassierra Viñets, i la Judit Valldaura Pastor.

Celebracions Litúrgiques

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 tarda, adoració eucarística, a la capella fonda.

Dilluns dia 10,
Dilluns de Pasqua granada. A 2/4 de DEU del matí, Missa de l‘Aplec, al Santuari de Lurdes.
Dimecres dia 11,
Sant Bernabé, apostòl. Memòria.
Dijous dia 13,
Sant Antoni de Pàdua, prevere i doctor de l‘Església. Memòria.
A la Missa del matí, benedicció dels panets de sant Antoni.
Dissabte dia 15 de juny,
A les SET del vespre, Missa de vigília, a la capella fonda.
Diumenge dia 16,

Santíssima Trinitat.

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

Baptismes

Dissabte passat dia 1 de maig a les dotze
del migdia, al santuari de Lurdes, va rebre
el Sagrament del Baptisme l‘Abril Verdaguer
Ramisa, filla d‘en Marcel i l‘Elisenda. Varen ser
padrins en Josep Maria Verdaguer i l‘Esteve Coll
Villegas.
El mateix dia, a les cinc de a la tarda, a l‘església
de Sant Andreu del Castell, va rebre el Sagrament
del Baptisme l‘Arnau Cabestany Ges, fill de l‘Oriol
i la Laura. Varen ser padrins l‘Éric Álvarez Oliva i
l‘Irene Portet Oliva.

Fa uns quants nadals que en Ramon Montmany
recrea la felicitació de la parròquia. Des de fa
pocs dies es poden veure els originals d‘aquestes
felicitacions al costat de dues altres pintures on
en Ramon va plasmar les ermites de Sant Joan
del Colomer i Sant Miquel de Vilageliu. D‘aquesta
manera, la sala de recepció de la rectoria s‘ha
convertit en la sala del pintor Montmany.

Exèquies
Diumenge passat, dia 2 de juny a les 10 del matí,
vam celebrar la Missa exequial de la Margarita
Font Muñoz, de 95 anys. La Margarita havia nascut a Barcelona. Va morir a la Residència Hotel
Prat, on vivia.
Dimarts dia 4 de juny, a les 10 del matí, vam celebrar la Missa exequial de l’Antonio Godoy Mota,
de 76 anys. L’Antonio havia nascut a Sabiote, bisbat de Jaén. Va morir a l’Hospital de la Santa Creu
de Vic.
Al cel siguin. Els recordarem en la pregària.

Intencions de Misses

Com cada any, amb l‘arribada del bon temps, els
nenúfars del peristil han esclatat.

La col·lecta que vam fer diumenge dia 2 de juny,
primer de mes va ser de 197,33€
La col·lecta del divendres penitencial va ser de
17,19€

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

Diumenge dia 9, a les deu, pro populo. I a les
dotze, per la Dolors Puigdesens Jutglar en el 9è
aniversari, i per en Lluís Mauri Oms en el 5è aniversari.
Dimarts dia 11, el Cap d’any de la Carmen Serra
Vilella i difunts de la família.
Dimecres dia 12, pels difunts de la parròquia.
Dijous dia 13, per en Pere Vila Argelaguer en el
14è aniversari.
Divendres dia 14, per en Josep Camprubí i Currubí.
Dissabte dia 15, pels esposos Joan Lleopart Prat i
Dolors Coll Roqueta, i difunts de la família.
Diumenge dia 16, a les deu, pels esposos Genis
Auferil i Maria Almató en el 15è aniversari, i pels
difunts de la família. I a les dotze, per l’Antonio
Torres Gallego, pels difunts de la família Musach
Baulenas i Roca, i en acció de gràcias pel peregrinatge a Lurdes.

