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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, a 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 15,
Santa Teresa de Jesús, verge i doctora de 
l‘Església. Festa.

Dijous dia 17,
Sant Ignasi d‘Antioquia, bisbe i màrtir. Memòria.

Divendres dia 18
Sant Lluc, evangelista. Festa.

Dissabte dia19,
A les SET del vespre, Missa familiar de 
començament de curs, a l‘església parroquial.

Diumenge dia 20,
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 saltiri dels 
pobres.

CelebraCions litúrgiques
A la capella fonda ja 
hi tenim la Sagrada 
Família. Ara d’això 
se’n diu implemen-
tar. Hem implemen-
tat la imatgeria que 
representa i evoca 
el misteri de la sal-
vació. L’encarnació 
i el misteri pasqual. 
Jesús el Crist, la 
font de l’amor mi-
sericordiós prefigu-
rat per la família de 
Natzaret, on Déu 
es va fer carn de la 
nostra carn. La imat-
ge de sant Josep ha 
estat sufragada per 
una feligresa. És un 
sant d’Olot, un estil 

artístic amb un caràcter genuí que entronca amb 
la tradició pietosa del barroc i que ha creat una 
marca pròpia. Són imatges devotes. La decoració 
l’ha fet l’Anna Seguranyes, de Vic. El conjunt és 
harmònic.

un sant Josep d‘olot

el rosari de tot l‘any el dia del roser, a lurdes

El dia de la Mare de Déu del Roser vam resar el rosari a Lurdes. La tarda era càlida. Acabat el res del 
rosari vam cantar la Salve, l’Adéu siau Maria i els goigs. La pregària del rosari en la seva forma repetitiva 
reposa l’esperit mentre contemplem els misteris de la vida de Jesús. Dilluns foren els de goig. No és 
estrany que, quan ens fem grans trobem la pau en aquesta forma d’oració del cor.
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Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

agenda pastoral 

Inici curs de Catequesi:

Dimecres dia 16, a 2/4 de VUIT del vespre, inici 
del curs de Catequesi d’adults a la rectoria.

Dijous dia 17, a 1/4 de SIS de la tarda, cateque-
si d’iniciació Cristiana, a la rectoria.

A 1/4 de SET de la tarda, trobada amb els 
Catecumens, a la rectoria.

Dissabte dia 19, a les QUATRE reunió de 
pares i mares, dels qui rebran el Sagrament de 
la Confirmació aquest any, a la sala Benet XVI, 
Entrarem pel carrer del Call.

A les CINC de la tarda, reunió de pares i mares 
dels nens de la Catequesi, a la sala Benet XVI, 
Entrarem pel carrer del Call.

A les SIS de la tarda, inici del curs de catequesi 
dels nois i noies que es preparen per a rebre el 
Sagrament de la Confirmació.

A les SET del capvespre, inici de la precatequesi.
i Missa familiar d‘inici de curs.

intenCions de Misses

Diumenge dia 13, a les deu, per en Jaume Mas 
Baulenas en el 25è aniversari. I a les dotze, 
Eduard Codina Verdaguer.
Dimarts dia 15, pels esposos Joan Lleopart i Do-
lors Coll Roqueta i difunts de la família.
Dimecres dia 16, per en Francisco Antonio Torres 
Gallego.
Dijous dia 17, per la Maria Puigvendrelló Rosell.
Divendres dia 18, pels difunts de la parròquia.
Dissabte dia 19, per la Maria Vila en el 13è aniver-
sari, per en Juan Gibaja González per la Mercè Bu-
soms Deordal en el 2on aniversari, i pels esposos 
Lluís Busoms Subirachs i Leonor Deordal Bigas.
Diumenge dia 20, a les deu, pro populo. I a les 
dotze, en acció de gràcies pels 61 anys de ma-
trimoni, i per la Mercè Busoms Deordal en el 2on 
aniversari

Catequesi d‘adults 2019-2010

El proper dia 16 d‘octubre, si Déu vol, hi haurà 
la primera sessió de catequesi d‘aquest curs. 
Tothom hi és convidat. 
Ens reunirem, a la rectoria, com sempre fem, els 
dimecres, cada quinze dies. De dos quarts de vuit 
a dos quarts de nou, puntuals. La setmana de 
Nadal i Pasqua fem festa.
Si el tema del curs passat va ser «La nova 
comunitat de Jesús» (Jo 13,1-14-31), el d‘aquest 
any serà «La nova comunitat de Jesús enmig del 
món»(Jo 15,1-17-26).. Acabem amb un cant. Ens 
reunim al voltant de la taula amb el Mestre: On 
n‘hi ha dos o tres de reunits en el meu nom, jo sóc 
allí enmig d‘ells (Mt 18,20).

trobada de les Catequistes per a planifiCar el 
Curs

Això va de catequesi. I és que comencem el curs 
pastoral. El dijous dia 3 vam fer la trobada d’inici 
de curs amb les catequistes. Com l’any passat 
ho vam fer a ca les monges. Les germanes de 
la Comunitat vedruna ens van acollir. Amb elles 
vam pregar resant la pregària de Vespres, i sense 
elles vam fer la reunió de planificació del curs. En 
acabat, ens vam tornar aplegar amb la Comunitat 
per sopar, un àpat que va continuar amb una 
tertúlia molt fraterna i animada.


