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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.

Dimarts dia 3,
San Gregori el gran, papa i doctor de l‘Església. 
Memòria.

Dissabte dia 7, 
A les SET del vespre, Missa de vigília, a la 
capella fonda.

Diumenge dia 8,
A les DEU del matí, Missa matinal, al Santuari 
de la Mare de Déu de Lurdes. I a 1/4 D‘UNA del 
migdia, Missa solemne, a l‘església parroquial. 

La Missa de dotze dels diumenges
a un quart d‘una. A partir del primer 
diumenge de setembre provarem de  
començar la missa de dotze a un quart 
d‘una. Ho farem ad experimentum. 
La causa d‘aquest ajustament és la 
mateixa realitat. El fet és que molts 
diumenges ja la comencem tard, 
atesa la dificultat de celebrar la 
missa a Malla o a Múnter a les onze 
i no marxar escopetajat i no poder 
atendre les persones d‘aquelles 
comunitats i arribar puntual a Tona.   

CelebraCions litúrgiques

El dia de la Dormició de Santa Maria al capvespre, 
vam celebrar la litúrgia vespertina de les hores al 
Santuari de la Mare de Déu de Lurdes. Vam ser 
un petit grup. Vam pregar amb els salms i, com 
l’ofrena del capvespre, vam elevar l’oració uni-
versal de l’Església a l’hora foscant, fent nostra la 
lloança de l’univers creat i salvat, davant la icona 
de la qui va ser Mare del Salvador.  

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

exèquies

Dimecres dia 14 d’agost a les sis de la tarda, 
vam celebrar la Missa exequial de l’Encarnació 
Juana Montmany Mas, de 93 anys, vídua d’en 
Ramon Solà Soler. L’Encarnació havia nascut a 
Tona. Va morir a l’Hospital de la Santa Creu de 
Vic.

Al cel siguin. La recordarem en la pregària.

Caminando por ÁfriCa

intenCions de misses

Diumenge dia 1, a les deu, Ramon Codina Pedra-
gosa i Maria Boatella Argemir. I a les dotze, pels 
rectors difunts de la parròquia.
Dilluns dia 2, en acció de gràcies.
Dimarts dia 3, pels difunts de la parròquia.
Dimecres dia 4, per les ànimes del purgatori.
Dijous dia 5, per en Josep Fabré Freixanet i di-
funts de la família.
Divendres dia 6, pels esposos Josep Roquet i 
Anna Fabregar.
Dissabte dia 7, Difunts de la família Mirambell 
Lleopart.
Diumenge dia 1, a les deu, pro populo. I a les 
dotze, el Cap d’any d’en Josep Blancafort Crivi-
llers, i per en Felip Blancafort Presseguer en el 4art 
aniversari.

La col·lecta que vam fer diumenge dia 18 d‘agost  
a favor de les obres extraordinàries va ser de  
292,72€, i la del diumenge dia 25, va ser de 
278,76€
Les col·lectes dels divendres penitencials  han 
estat: la del divendres 16, va ser de 8,20€ i la 
del 23, d‘11,40€.

La setmana passada va ser entre nosaltres el Pare Agustí Goytisolo, jesuïta que ha estat molts anys 
missioner a l’Àfrica, primer al Txad i després a Burkina Faso. Va fer uns dies de repòs, tota vegada 
que va servir la comunitat. Va celebrar les misses i ens va acompanyar amb la seva saviesa. El Pare 
Agustí quan era infant, junt amb la seva família, havia passat alguns estius a Tona, quan al nostre poble 
s’hi venia a prendre les aigües. A partir de la seva experiència, i aprofitant una tendència literària molt 
present en la seva família (tres dels seus cosins són escriptors reconeguts), ha plasmat en un llibre 
de memòries i experiències viscudes a l’Àfrica durant més de trenta anys. N’hi hem demanat alguns 
exemplars que podreu trobar a la parròquia. La seva lectura és planera i el relat interessant. És la seva 
experiència vital i missionera compartida. 


