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Sant Andreu de Tona
FULL PARROQUIALFULL PARROQUIAL

Els dies feiners, a tres 
quarts menys cinc mi-
nuts 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 eucarísti-
ca, a la capella fonda.

Dilluns dia 3,
Sant Carles de Luanga 
i Companys, màrtirs. 
Memòria.

Dimecres dia 5,
Sant Bonifaci, bisbe i 
màrtir. Memòria.

Dissabte dia 8 de juny, 
A les SET del vespre, 
Vetlla de Pentecostès, 
a la capella fonda.

Diumenge dia 9,
Pentecostès.
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 juny és dedicat 
al Sagrat Cor de Jesús. 

CelebraCions 
litúrgiques

Dissabte passat dia 25 de maig, van rebre per primera vegada la comunió, 
l’Irina Heredero Hernández, l’Oriol Rifà Pujol, en Ruben Marca, la Carla Viz-
caino Tuneu i en Ferran Molera Francés.

Primeres Comunions

Diumenge passat dia 26 de maig, vam celebrar l’acolliment al catecumenat 
de quatre joves: l’Andrea, en Franklin, la Valerin i en José Enrique. Van rebre 
la signació i els vam lliurar un exemplar de la Sagrada Escriptura. Els joves 
ja fa uns mesos van demanar poder iniciar el camí que els ha de portar a 
rebre els sagraments de la iniciació cristiana i a formar part de la gran família 
dels fills i filles de Déu que és l’Església. 
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Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

La col·lecta que vam fer diumenge dia 26 de maig 
va ser de 322,17€ 
La col·lecta del divendres penitencial va ser de 
19,74€ 

intenCions de misses

Diumenge dia 2, a les deu, pels esposos Vicenç 
Traveria i Lurdes Más en l’11è aniversari, i difunts 
de la família. I a les dotze, per la Candida Agón 
López, pels esposos Raúl Espinoza Caraballo i 
Basília Coronado Guzman i per l’Assumpció Font 
Sayós en el 2on aniversari i pel seu espòs, en Joan 
Bigas Morera.
Dimarts dia 4, per les ànimes del purgatori.
Dimecres dia 5, per en Josep Fabré Freixanet i 
difunts de la família.
Dijous dia 6, pels esposos Josep Roquet i Anna 
Fabregar. 
Divendres dia 7, pels esposos Joaquim Vilella  
Fabré i Anita Buxaderas Pujol, i per en Bernat No-
guera Vilella.
Dissabte dia 8, pels difunts de la família Miram-
bell Lleopart, per la Maria Cabero Riera en el 5è 
aniversari, i per en Josep Esmarats i difunts de la 
família.
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 ani-
versari.

Catequesi d’adults

S’acaba el curs. El grup de catequesi d’adults en-
guany ha estudiat l’evangeli de Joan. S’han trobat 
cada quinze dies per aprofundir a través del co-
neixement, la saviesa i la pregària, conduits per 
l’Enrica a qui agraïm el seu servei. 

Des de Càritas es vol comunicar: 
Gràcies a un donatiu rebut, hem pogut ajudar amb 
la compra d’un material ortègic que precisava un 
infant.
S’ha possibilitat ajuda per a l’allotjament provisio-
nal i urgent d’una família.

Els Miserables, la conegudíssima novel·la del po-
lític, poeta i escriptor francès Víctor Hugo, publica-
da el 1862, considerada una de les obres literàries 
més significatives del XIX, fou adaptada al teatre 
musical pel compositor francès Claude-Michael 
Schönberg l’any 1980, per després ser portada al 
cinema l’any 2012.
Director: Tom Hooper 
Actors principals: Hugh Jackman, Russell Crowe 
Anne Hathaway, Amanda Seyfried.
Durada: 158 min 
Pais: Regne Unit 2012
Argument:
Jean Valjean és un convicte acusat per robar una 
barra de pa. És posat en llibertat condicional però
no troba feina i tothom el rebutja. Un bisbe li ofe-
reix allotjament però ell acaba robant la seva pla-
ta. L’atrapen però el bisbe surt en defensa seva i 
li recomana que segueixi el camí del bé. A partir 
d’aquí Jean Valjean fuig i adopta una altra identi-
tat per poder començar de zero. Acaba essent el 
propietari d’una fàbrica i alcalde d’un petit poble. 
Però els problemes d’una de les seves treballa-
dores per poder alimentar la seva filla el duran a 
adoptar Cossette com a filla seva després de la 
mort de la seva mare. Tot això mentre escapa del 
policia Javert, que el busca implacablement per 
haver trencat la llibertat condicional, i enmig dels 
convulsos moviments polítics de la meitat del se-
gle XIX a França.

els miserables


