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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 
tarda, adoració eucarística, a la capella fonda.

Divendres dia 21,
Sant Lluís Gonzaga, religiós. Memòria.
A les CINC de la tarda, Missa a la capella del 
Sagrat Cor del Prat de la Barroca.

Dissabte dia 22 de juny, 
A les SET del vespre, Missa de vigília, a la 
capella fonda.

Diumenge dia 23,
Santíssim Cos i Sang de Crist.
A les DEU del matí, Missa matinal, a la capella 
fonda. I a les ONZE del matí, Missa solemne, 
a l‘església parroquial i en acabada la Missa, 
processó eucarística entorn de l‘església 
parroquial. 

El mes de juny és dedicat al Sagrat Cor de Jesús. 

A partir de diumenge dia 30 de Juny, la Missa 
dominical de les deu serà al Santuari de Lurdes

CelebraCions litúrgiques
apleC de la rosa i el Castell

Dilluns de Pasqua granada. Seguint la tradició 
secular vam celebrar la Missa solemne de l‘Aplec. 
Aplec que fou de la rosa abans que del Castell. 
Tal com recull Mn. Antoni Pladevall en el seu 
llibre Tona Mil cent anys d‘història, l‘Aplec en 
el seus inicis embrionaris ja se celebrava l‘any 
1922, cada vegada amb més participants que 
s‘unien a la celebració dels seminaristes vigatans 
convidats a Riambau per fer un dia d‘esbarjo. 
L‘aplec tenia com a moment central l‘Ofici del 
matí i el rosari de la tarda. Ja al 1935 es feia la 
benedicció de les roses a l‘ermita. La pujada al 
Castell implementada amb la ballada de sardanes 
al pla, tingué la seva primera edició l‘any 1936. 
I tal com és sabut, després de l‘estroncament 
provocat per trieni bèl·lic, la cosa va reprendre 
en acabada la guerra sota l‘impuls de Mn. Antoni 
Planas i els Senyors Cruells i Piu Vall, amb la 
creació de l‘Esbart nascut en el marc de l‘Acció 
Catòlica. Aleshores, l‘aplec va anar prenent la 
fesomia que té avui. La Missa i la benedicció 
de les roses ofertes a la Mare de Déu, són el 
signe de la devoció d‘un poble arrelat a la seva 
història. Enguany va presidir i predicà Mn. Andrey, 
dels Hostalets, i concelebraren Mn. Joaquim de 
Taradell i Mn. Jordi de Calldetenes, que junt amb 
el rector, assiteixen pastoral i espiritualment la 
nostra comunitat parroquial. 

16 de juny de 2019
SantíSSima trinitat

nº 1359



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

La col·lecta que vam fer diumenge dia 9 de juny,   
va ser de 218,80€ 
La col·lecta del divendres penitencial va ser de 
11,60€ 

intenCions de Misses

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, per en Joan Blancafort Mauri en 
el 5è aniversari, i en acció de gràcias pel peregri-
natge a Lurdes.
Dimarts dia 18,  per la Pepita Oliva Aguilar.
Dimecres dia 19, pels difunts de la parròquia.
Dijous dia 20, Margarita Font Muñoz.
Divendres dia 21, per en Lluís Pla, per en Lluís 
Padrós, pels difuns de la família Presseguer Cana-
dell, i pels esposos Lluís Busoms Subirachs i Leo-
nor Deordal Bigas i per la seva filla Mercè.
Dissabte dia 22, pels difunts de la parròquia.
Diumenge dia 23, a les deu, pro populo  I a les 
onze, pels difunts rectors de la parròquia.

Vetlla de penteCostès

Hem pogut restaurar dues llànties, una d‘elles 
l‘havia donat a la parròquia la Pepeta de la 
Ferreria.

Ministres extraordinàris de l‘euCaristia

El Sr. Bisbe Romà ha concedit la facultat de ser 
ministres extraordinaris per a distribuir la Sagrada 
Comunió als malalts de la nostra parròquia, per 
a un trieni, a l‘Enrica Casanellas i Salvans, la 
M. Carme Oliva Castaño, la Remei Oliva Oller, i 
l‘Agustí Sanglas Martí. 

Consell d‘eConoMia

El dijous dia 30 de maig ens vam reunir el consell 
d‘economia de la parròquia. Vam analitzar una mica 
a fons la situació concreta d‘entrades i sortides, 
valorant el nivell de sostenibilitat econòmica de la 
parròquia. Els detalls els podem veure sempre en 
els estats de comptes. Constatarem una tendència 
a la baixa de les col·lectes dominicals, amb el 
que això suposa de necessitat de contenció de 
despeses. Caldrà anar pensant com fer possible 
en un futur que ja és aquí, el manteniment de les 
esglésies, els espais i els serveis parroquials. En 
resum, que anem justets. 

Enguany vam celebrar la vetlla de Pentecosta. 
La vetlla és la celebració prolongada que ofereix 
la meditació a partir dels textos de la Sagrada 
Escriptura. Les llengües de Babel, el foc de 
l‘Èxode, les paraules profètiques de Joel, la reflexió 
paulina entorn dels carismes i la comunió fraterna, 
i la irrupció de l‘Esperit Sant com a esdeveniment 
originari de la comunitat eclesial. Evocant el 
record dels temps antics -tal com diu el salmista-, 
dissabte vam celebrar el memorial del Senyor, 
deixant-nos interpel·lar per la força de l‘Esperit que 
mena l‘Església a la veritable sinodalitat. Perquè 
sense comunió en la diversitat, no hi pot haver-hi 
evangelització. 

llànties


