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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.

Dilluns dia 7,
Mare de Déu del Roser. Memòria.
A les quatre de la tarda, Rés del Rosari i cant de 
la Salve, al santuari de Lurdes.

Dimecres dia 9,
Sant Dionís, bisbe, i companys, màrtirs. 
Memòria. 

Dijous dia 10,
Sant Tomàs de Villanueva, bisbe. Memòria.

Divendres dia 10,
Santa Maria Soledat Torres i Acosta, verge. 
Memòria.

Dissabte dia12,
Mare de Déu del Pilar. Festa.
A les SET del vespre, Missa de vigília, a la 
capella fonda.

Diumenge dia 13,
A les DEU del matí, Missa matinal, a la capella 
fonda. I a 1/4 d‘UNA del migdia, Missa solemne, 
a l‘església parroquial. 

El mes d‘octubre és dedicat al rosari, el salteri dels 
pobres.

CelebraCions litúrgiques les tèmpores

Les tèmpores d’acció de gràcies i petició. Es tracta 
d‘una rèmora curiosa en el calendari liturgic d‘un 
tipu de calendari i de vida que giraven entonrn 
de la vida del camp. I és que aquestes jornades 
dedicades a donar gràcies se celebraven després 
del temps d’estiu, de la collita i de tot allò que 
en les societats rurals era tant important per la 
supervivència. Agraïr tot el que era un do de Déu a 
través de la generositat de la naturalesa i el clima. 
Antigament, aquestes fèries també se celebraven 
en altres moments de l’any seguint el cicle natural. 
I tal, com sol ser normal en la pregària de 
l’Església, l’acció de gràcies i la petició sempre 
van unides al desig i a l’actitud de conversió. Per 
això, les tèmpores prenien també un to penitencial. 
Ja més modernament, en molts llocs, i també 
entre nosaltres, les tèmpores coincideixen amb el 
començament o represa de les activitats del curs 
acadèmic o pastoral. Potser per això, i pel caràcter 
de parèntesi que tenien, abans de l’entrada de 
l’hivern, sent uns dies de clima temperat, a la 
nostra diòcesi era costum de celebrar ordenacions 
sagrades. Parlem, és clar, de seixanta anys enrera. 
En aquest sentit, i a títol d’anècdota, l‘any 1958, 
en motiu de les tèmpores de tardor el Dr. Ramon 
Masnou, bisbe de Vic va ordenar una colla de 
preveres al nostre santuari de la Mare de Déu de 
Lurdes. Els qui van ser ordenats foren: Mn. Joan 
Barat i Graell, Mn. Salvador Bardulet i Palau, Mn. 
Ramon Cabanas i Antich, Mn. Lluís Caralt i Roca, 
Mn. Joan Guiteras i Arisa, Mn. Màrius Masoliver 
i Vila, Mn. Antoni Mauri i Parareda, Mn. Àngel 
Noguera i Puigoriol, Mn. Lluís Roqué i Roqué, Mn. 
Francesc Salvia i Torné i Mn. Enric Vives de la 
Cortada. A molts d‘ells els hem conegut, i alguns 
encara viuen i exercerixen el ministeri sacerdotal. 

Josep Molist Rifà, prevere.
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Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

La col·lecta que vam fer diumenge passat dia 29 
de setembre, va ser de  278,84€.

La col·lecta del divendres penitencial, va ser de  
31,44€.

intenCions de misses

Diumenge dia 6, a les deu, per Dolors Baulenas 
Cirera en el 2on aniversari. I a les dotze, pels di-
funts de la lleva del 65, pels esposos Josep Roquet 
i Anna Fabregar, per en Francisco Sardà i l’Elvira 
Marquez, per la Maria Casadevall i difunts de la 
família.
Dimarts dia 8, per en Joan Pallarés López.
Dimecres dia 9, pels difunts de la parròquia.
Dijous dia 10, pels difunts de la parròquia.
Divendres dia 11, per l’Encarnació Montmany 
Mas.
Dissabte dia 12, per en Pere Sedó Beltran.
Diumenge dia 6, a les deu, per en Jaume Mas 
Baulenas en 25è aniversari. I a les dotze, pro po-
pulo.

matrimoni i baptisme

Dissabte passat dia 28 de setembre a dos quarts 
d‘una del migdia, van contraure matrimoni canònic 
en Marc Danés Rosillo, batejat a la parròquia de 
Sant Miquel d‘Anglès i la Judit Farriol Rodríguez, 
batejada a la parròquia de Santa Maria de 
Montmeló. Dins la mateixa celebració va rebre el 
Sagrament del Baptisme el seu fill Arnau. Foren 
els padrins en Ricard Farriol Rodríguez i l‘Anna 
Danés Rosillo

noCes

Diumenge passat dia 29 de setembre, a 1/4 d‘una 
del migdia, a l‘església parroquial, vam celebrar el 
60è aniversari de matrimoni de l‘Agustí Sanglas 
Martí, i la Margarida Devesa Rifà. Felicitats!

missa de sant miquel 

El dissabte dia 28 vam celebrar la missa patronal a 
la capella de sant Miquel, tal com és costum. Vam 
demanar la protecció del sant Arcàngel, per tota la 
parròquia.


