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Sant Andreu de Tona
FULL PARROQUIALFULL PARROQUIAL

ToTs sanTs al cemenTiri

inici del sínode  diocesà

El dia de Tots Sants vam celebrar la missa a la capella del Sant Crist 
del Cementiri. Enguany vam estrenar el baldaquí i la il·luminació.
Quan acabavem la celebració ja començava a ser llustre. Després 
de missa, vam fer la pregària per tots els nostres difunts a l’atri 
de la capella. Caldrà fer algun retoc al baldaquí, però ja tenim la 
capella del cementiri disposada. L’enterrament o inhumació és la 
forma cristiana de preservar els cossos. Perquè el sentit cristià de 
la sepultura té una relació directa amb el valor, significació i dignitat 
del cos. El cos mortal forma part d’aquella realitat única que és el 
ser de la persona vivent. Anar al cementiri és anar al el lloc on els 
nostres esperen la resurrecció dels morts. 

Dissabte passat dia 2, a la tarda, un petit grupet de parroquians vam participar en la presentació del 
Sínode diocesà que es va fer al Seminari de Vic. Un petit video de dibuixos animats, el testimoni d’una 
catequista i el comentari de l’evangeli d’Emaús a càrrec de Mn Jaume Casamitjana. Després d’això, la 
celebració de l’Eucaristia presidida pel bisbe Romà. Al final un petit piscolabis. Un moment de comunió, 
de trobada informativa, celebrativa i festiva. Caminem junts des de la diversitat. Amb Jesús que va al 
davant. 
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Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

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 11,
Sant Martí de Tours, bisbe i màrtir. Memòria.

Dimarts dia 12,
Sant Josafat, bisbe i màrtir. Memòria.

Dimecres dia 13,
Sant Leandre, bisbe. Memòria. 
Leandre va ser arquebisbe de Sevilla, germà dels 
sants Fulgenci, Florentina i Isidor, va presidir el 
Concili de Toledo de l‘any 589. Un dels resultats 
del Concili va ser la conversió de Recared i la unitat 
de la fe catòlica entre visigots i hispanoromns. 
Morí cap a l‘any 600, el seu cos va ser enterrat a 
Sevilla.

Divendres dia15,
Sant Albert el Gran, bisbe i doctor de l‘Església. 
Memòria.

Dissabte dia 16,
Santa Margarida d‘Escòcia. Memòria.
A les SET del vespre, Missa de vigília del 
diumenge, a la capella fonda.

Diumenge dia 17,
Santa Isabel d‘Hongria. Memòria.
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.

celebracions liTúrgiques

inTencions de misses

Diumenge dia 10, a les deu, per l’Angelita Martí-
nez Rodriguez, i per la nena Mª Àngels Homs Mar-
tínez. I a 1/4 d’una, pels difunts de la família Agua-
do Luena, pels esposos Feliu Mauri i la Montserrat 
Oms, i per l’Eduard Codina Verdaguer en el 2on 
aniversari.
Dimarts dia 12, pels difunts de la família Pagés 
Puig, i per en Martí Coll Jutglar.
Dimecres dia 13, pels difuns de la família Sotorra 
Giméno.
Dijous dia 14, per la Maria Puigvendrelló Rosell, i 
per l’Agustí Meya Bayés.
Divendres dia 15, pels difunts de la família Pres-
seguer Vila.
Dissabte dia 16, per en Francisco Antonio Torres 
Gallego, i per la família Romeu Sala.
Diumenge dia 17, a les deu, propulo, I a 1/4 
d’una, per en Lluís Mauri Oms, i per la Roser Ma-
tavera Grau en l’11è aniversari.

exèquies

Dilluns passat, 4 de novembre, a les deu del matí 
vam celebrar la missa exequial de l’Anna Maria 
Garcia Reyes, de 52 anys, vídua d’en Francisco 
Javier Dominguez Vaca. L’Anna Maria havia nas-
cut a Aiguafreda i va morir sobtadament a Tona, 
on vivia. 

Que reposi en pau i participi en el banquet de les 
noces de l’Anyell. 

La col·lecta que vam fer diumenge dia 3 de 
novembre, primer de mes va ser de 245,07€. I La 
col·lecta del de Tots Sants i dels difunts va ser de 
153,06€, 

En la safata de les ànimes es van recollir 50€. 
Aquest donatiu es destinara a la celebració de 5 
misses per les ànimes del purgatori. 

agenda PasToral 

Dimecres dia 12, a 2/4 de VUIT del vespre, Ca-
tequesi d’adults a la rectoria.


