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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.

Dijous dia 21,
Presentació de Santa Maria, Verge. Memòria

Divendres dia 22, 
Santa Cecília, verge i màrtir. Memòria.

Dissabte dia 23, 
Ritu hispanomossàrab: Sant Climent, papa i 
màrtir. Memòria.
A les SET del vespre, Missa de vigília del 
diumenge, a la capella fonda.

Diumenge dia 24,
Nostre Senyor Jesucrist, Rei de tot el món. 
Solemnitat.

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 de novembre és el mes de les ànimes

CelebraCions litúrgiques

Dimarts vinent dia 19, a les QUATRE de la tarda 
a la rectoria, Mn. Jordi Castellet i Sala, rector 
de Calledetenes i col·laborador de la nostra 
parròquia convida a una presentació-tertúlia del 
seu darrer llibre d‘homilètica. Un comentari bíblic 
a les epístoles de Sant Pau que es llegeixen 
els diumenges del cicle litúrgic. Us convidem a 
participar-hi tot prenent cafè i unes pastes.

Avui diumenge, a la tarda ens trobarem a la 
rectoria el grup d‘acompanyament en el dol. Es 
tracta de compartir una estona allò que portem en 
el cor, a la llum de la fe. Una iniciativa de Càritas 
parroquial per respondre a una de les pobreses no 
reconegudes en el nostre context cultural.  

Tant de bo que jo sabés on trobar Déu  
(Jb 23, 1-9)

Encara avui és rebel la meva queixa,
tot i que encadeno el meu gemec.

Tant de bo que jo sabés on trobar Déu! 
M’arribaria fins al seu soli,

exposaria davant d’ell la meva causa,
la meva boca s’ompliria d’arguments. Coneixeria 

les seves respostes, 
em faria càrrec de la seva rèplica.

I ell, ¿pledejaria contra mi amb tot el seu poder?
No, tan sols m’escoltaria amb atenció.

Ell tindria al seu davant un home honrat
i jo m’alliberaria per sempre del meu jutge.

Però, si vaig a llevant, no hi és;
a ponent, no l’hi veig.

Si es mou pel nord, no me n’adono;
s’amaga cap al sud i no l’albiro. 
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Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

intenCions de Misses

Diumenge dia 17, a les deu, propopulo I a 1/4 
d’una, pels esposos Feliu Mauri i la Montserrat 
Oms, per en Lluís Mauri Oms, i per la Roser Mata-
vera Grau en l’11è aniversari.
Dimarts dia 19, per l’Albert Capdevila Colom.
Dimecres dia 20, per en Miquel Homs Arquimbau.
Dijous dia 21, per en Piu Vall i difunts de la família. 
Divendres dia 22, pels difunts de la família Serra 
Vilella. 
Dissabte dia 23, per les germans Núria Dolores, 
Remei, Carme, Pepeta i Miquel Homs Arquimbau.
Diumenge dia 24, a les deu, pels difunts de la fa-
mília Canadell Tarrés. I a 1/4 d’una, pels esposos 
Feliu Mauri i la Montserrat Oms, per en Lluís Mau-
ri Oms, pels germans Francàs Parés, pels difunts 
de la família Aguado Luena, i per l’Eduard Codina 
Verdaguer en el 2on aniversari.

exèquies

Dijous passat, 7 de novembre, a les quatre de la 
tarda, vam celebrar la Missa exequial de l’Isidro 
Sala Sala, de 73 anys, casat amb la Maria Carme 
Martínez Paixau. L’Isidre havia nascut a Cardona, 
però vivia a Tona. Va morir a l’Hospital de la Santa 
Creu de Vic. 

El dissabte dia 9 de novembre, a les dotze del 
migdia, vam celebrar la Missa exequial d’en Ma-
riano Tió Pujadas, de 82 anys, casat amb la Rosa 
Puntí Roviró. En Mariano havia nascut a Vic. Vivia 
a Tona i va morir a l’Hospital de la Santa Creu de 
Vic. 

Que reposin en pau i participin en el banquet de 
les noces de l’Anyell. 

La col·lecta de Germanor a favor del fons comú de l’Església diocesanà que vam fer el diumenge dia 
10 de novembre, va ser de 207,21€. La del divendres penitencial, va ser de 17,75€.

I a la caixeta dels pobres hi havien 68,02€ 

Diumenge passat dia 10 de novembre, a la missa d’un quart d’una, van rebre el Sagrament de la Con-
firmació de mans del bisbe Romà, en David Guiteras Freixo, en Narcís Pardo Prat, en Felipe Sousa de 
Silva Reis, en Fran Paguaga Figueroa, i els joves-adults Ignacio Cabestany Bau, i en Marcos Lasagna.
La celebració va ser senzilla, discreta, però participada.


