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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, 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 29,
Santa Marta. Memòria.
Dimecres dia 31,
Sant Ignasí de Loyola, prevere. Memòria.
Dissabte dia 3,
A les SET del vespre, Missa de vigília, a
l‘església gran.

El passat divendres dia 5 de juliol a la tarda, vam
trobar-nos a la sala Benet XVI per escoltar el
psico-terapeuta Ricard Díaz Mallofré, membre
del grup Temps, una associació dedicada a
l‘acompanyament de les persones que estan
vivint l‘experiència dolorosa de la pèrdua. El títol
de la xerrada, ja és eloqüent: Aprendre a viure,
aprendre a desprendre‘s. Tal com en Ricard va
anar desgranant, des d‘una perspectiva molt
positiva, natural i comunicativa, el procés de
dol significa seguir un camí que condueix cap
a l‘acceptació de la pèrdua d‘un ésser estimat,
situació i/o cosa. A més, suposa PASSAR I
TRASPASSAR una prova de vida que condueix
al desenvolupament de les nostres potències per
arribar a una maduració personal.
La trobada fou en el marc d‘un projecte
d‘acompanyament personal iniciat pel grup de
Caritas parroquial de la nostra parròquia. Es
tracta d‘oferir un espai regular on poder compartir
i treballar el procés de dol.

Diumenge dia 4,
A les DEU del matí, Missa matinal, al Santuari
de la Mare de Déu de Lurdes. I a les DOTZE del
migdia, Missa solemne, a l‘església parroquial.

Intencions de Misses

Diumenge dia 28, a les deu, per en Quim Montmany Serra, per en Jaume Masó Duran, i pels esposos Vicenç Puigvendrelló i Margarita Baulenas.
I a les dotze, per en Josep Casadevall en el 45è
aniversari, pels difunts de la família Torner Lasalle, per l’Andreu Viñets Tió en el 3è aniversari, per
la Concepció Tió Fabré, pels esposos Lluís Bruch
Sabatés i Anna Buxaderas Roqueta, per la Dolors
Puigdesens Jutglar, i en acció de gràcies pels 96
anys d’en Ramon Rovira Pla. Dilluns dia 29, pels
esposos Lluís Pla i Serafina Sitja. Dimarts dia 30,
per en Josep Codina Soler. Dimecres dia 31, pels
difunts de la família Puig Ginesta, pels esposos
Gallinat Fluxs. Dijous dia 1, per en Martí Coll Jutglar en el 49è aniversari. Divendres dia 2, per les
ànimes del purgatori. Dissabte dia 3, pels difunts
de la família Mirambell Lleopart i pels germans
Joaquim i Enric Casas Rovira. Diumenge dia 4,
a les deu, pels difunts de la família de Planell. I a
les dotze, per en Marcelino Begueria Agón i per
en Juan, per l’Eduard Codina Verdaguer, i per en
Joan Crivillers Prat en el 10è aniversari i difunts de
la família.
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Baptisme
El Dissabte dia 13 de juliol a les cinc de la tarda,
al santuari de Lurdes, va rebre el Sagrament del
Baptisme en Pelayo Simal Muñoz, fill d‘en Tello i
la Núria. Varen els ser padrins en César Cossio
Sevilla i la Georgina Muñoz Colom.

Exèquies

El dimecres, dia 3 de juny a les 12 del migdia,
vam celebrar la Missa exequial de la Montserrat
Vila Argemí, de 70 anys, casada amb en Joan Coll
Vila. La Montserrat havia nascut a Tona. Va morir
al hospital Universitari de Vic
El dilluns dia 8 de juliol a les 12 del migdia, vam
celebrar la Missa exequial d’en Jaume Masó Duran, de 83 anys, casat amb la Dora Aguado Luena.En Jaume havia nascut a Tona, i va morir a
l’hospital de la Santa Creu de Vic.
El dimarts dia 9 de juliol, a les 12 del migdia, vam
celebrar la Missa exequial de la Maria Espinalt
Vintró, de 97 anys, vídua de Léon Sabbagh. La
Maria havia nascut a Manresa, i els darrers anys
visqué a Tona. Va morir a l’Hospital Universitari de
Vic,havent rebut la Santa Unció.

Matrimoni

El Dissabte dia 13 de juliol a 2/4 d‘una del migdia,
al santuari de Lurdes, van contraure matrimoni
canònic en José Antonio Giménez Laguna, batejat
a la parròquia de Sant Jaume de Badalona i la
Cristina Soria Navarro, batejada a la parròquia
de Ntra. Sra. del Rosario de Fátima. Viuen a
Badalona.

Sagraments al Santuari de Lurdes
A l‘estiu la vida pren una altra dinàmica. Si
bé el santuari de Lurdes és un espai sempre
acollidor pels qui cerquen un moment de pau
i oració, a l‘estiu Lurdes es converteix en lloc
d‘esdeveniments familiars. El cap de setmana
del 13 i 14 de juliol, hi vam celebrar un baptisme,
un casament, i l‘eucaristia dominical que fou
missa funeral. Els eixos de la vida van esdevenir
un moment de gràcia sagramental i d‘oració
comunitària, de festa per als uns i de record
enyorat pels altres. L‘Església és una comunitat
dinàmica que celebra la vida en totes les seves
etapes i dimensions. Fontamentats en el misteri
Pasqual i arrelats vitalment en el present, amb un
profund sentit d‘acció de gràcies, i mirant sempre
el futur amb la confiança de sentir-nos sostinguts
per la gran esperança,

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

El diumenge, dia 14 de juliol a les 10 del matí,
vam celebrar la Missa exequial d’en Joan Pallarès López, de 88 anys, casat amb Lluisa Garcia
Sánchez. En Joan havia nascut a Lucar (bisbat
d’Almeria) i feia cinquanta anys que vivia a Tona.
Va morir al hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona.
El dissabte dia 20 de juliol a les 10 del matí, vam
celebrar la Missa exequial d’en Pere Sedó Beltran, de 68 anys, casat amb la Mercè Galí Romeu.
En Pere havia nascut a Badalona i vivia a Tona.
Va morir a l’hospital Universitari de Vic.
Dilluns passat dia 21 de juliol a les dotze del migdia, vam celebrar la Missa exequial d’en Juan Gibaja Gonzalez, de 94 anys, casat amb l’Ascención
Aguado Luena. En Juan havia nascut a Pozal de
Gallinas, arquebisbat de Valladolid, encara que vivia a Tona. Va morir a l’hospital de la Santa Creu
de Vic.
Al cel siguin. Els recordarem en la pregària.

La col·lecta que vam fer diumenge dia 21 de juliol,
a favor de les obres extraordinàries va ser de
382,71€

