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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 25,
Santa Caterina d‘Alexandria, verge i màrtir. 
Memòria. 

Divendres dia 29,
Ritu hispanomossàrab: Sant Sadurní, bisbe i 
màrtir. Memòria.

Dissabte dia 30,
Sant Andreu, apòstol, patró de la nostra 
parròquia. Festa.

A les ONZE, del matí, Ofici solemne de Festa 
Major, a l‘església parroquial. Presidirà la Missa 
i predicarà Mn. Manel López Ceballos, rector de 
la parròquia del Salelles, del Xup i capellà del 
santuari de Joncadella

Diumenge dia 1,
Primer diumenge del temps d‘Advent. 

A les DEU del matí, Missa matinal, a la capella 
fonda. I, a 1/4 d‘UNA del migdia, Benedicció de 
la Corona d‘Advent i Missa del primer diumen 
ge d‘Advent. 

Dissabte vinent, dia 30, festa de Sant Andreu, 
al vespre no hi haurà Missa anticipada. 

CelebraCions litúrgiques Jornades interdioCesanes de Catequesi

Des de divendres se celebraven al Seminari de Vic 
les Jornades interdiocesanes de formació per a 
catequistes. Una mena de congrés. Hi participaren 
més de 280 catequistes dels bisbats de Catalunya i 
les Illes. Organitzades pel Secretariat Interdiocesà de 
Catequesi. La novetat que es presentava és un model 
metodològic basat en el que podríem anomenar una 
catequesi existencial, que neix amb desvetllament de 
la fe a través de la descoberta personal dels infants. 
Aquesta proposta parteix de la realitat del nostre 
teixit socio-cultural. Ja no podem suposar que els 
infants que s‘acosten a la parròquia hagin tingut uns 
referents o un coneixement bàsic i uns sentiments 
religiosos elaborats. Per això, aquesta és un mètode 
catequètic que comença per l‘evangelització, per la via 
afectivo-emocional. Les nostres catequistes van ser 
a la presentació. Han estat uns dies de convivència 
fraternal enriquidora.

24 de novembre 2019
Diumenge XXXiV De l’any litúrgic

nostre senyor Jesucrist, rei De tot el món
nº 1382



Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria
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S’ha espatllat la caldera i cal posar-ne 

una de nova 
 

El pressupost és de 2.550€ 
 

Caldria el donatiu de 18 famílies 
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La col·lecta que vam fer diumenge passat dia 17 
de novembre a favor de les obres extraordinàries, 
va ser de 241,51€
La col·lecta del divendres penitencial, va ser de 
10,42€.

intenCions de Misses

Diumenge dia 24, a les deu, pels difunts de la 
família Canadell Tarrés, i per l’Isidre Sala Sala. I a 
1/4 d’una, pels esposos Feliu Mauri i la Montse-
rrat Oms, per en Lluís Mauri Oms, pels germans 
Francàs Parés, pels difunts de la família Aguado 
Luena, i per l’Eduard Codina Verdaguer en el 2on 
aniversari.
Dimarts dia 26, per la Dolors Coll Roqueta.
Dimecres dia 27, per en Joan Homs i difunts de 
la família.
Dijous dia 28, pel difunts de la família Serra Vile-
lla.. 
Divendres dia 29, per en Pere Homs Montmany i 
Josefa Arquimbau Brugalla, i per en José Monte-
negro Ruiz.
Dissabte dia 30, pels esposos Andreu Oliva i Mag-
dalena Puigvendrelló, per en Josep Picañol i per 
en Josep Codina Soler.
Diumenge dia 1, a les deu, pro populo. I a 1/4 
d’una, el Cap d’any de l’Antoni Blancafort Codi-
na, i pel Cap d’any d’en Celestino Cuenca Tornero, 
pels esposos Feliu Mauri i la Montserrat Oms, per 
en Lluís Mauri Oms, i per l’Andreu Viñets i la seva 
mare Concepció Tió Fabré.

agenda Pastoral 

Dimecres dia 27, a 2/4 de VUIT del vespre, Cate-
quesi d’adults a la rectoria.

Diumenge a la tarda vam trobar-
nos a la rectoria. Va ser la segona trobada. La cosa va 
endavant. Vam decidir que la tercera serà el diumenge 
15 de desembre. Mentre s‘anava fent fosc, va sorgir la 
reflexió sobre la tristesa. 

Dimarts passat havent dinat, Mn. Jordi Castellet va fer una catequesi sobre Sant Pau, en ocasió de la presentació 
del seu comentari a les cartes de l‘apòstol en la litúrgia dominical. Entorn d‘una plata de pastes, una desena de 
participants van fer una bella tertúl·lia. 

aCoMPanyaMent 
del dol

Tal com és sabut, i vam explicar a les misses diu-
menge passat, s’ha espatllat el cremador de la cal-
dera del sector de la capella fonda i l’oratori. Donat 
que el cremador és molt car i que es tracta d’un 
sistema de calefacció que s’alimenta amb gas, els 
tècnics aconsellen intal·lar una caldera de conden-
sació. Entre d’altres raons perquè té més rendi-
ment i, per tant, més estalvi energètic i respecte 
al medi ambient. Acollint una proposta espontània 
d’un grupet de feligresos, hem decidit fer extensi-
va aquesta proposta de finançament per canviar 
la caldera. L’economia parroquial sabeu que és 
modesta i es manté en una sostenibilitat funcional. 
Quan hi ha un problema major com aquest, neces-
sitem un esforç de corresponsabilitat. En un futur 
la capella fonda serà l’espai més optimitzat. Per 
tant, és una bona inversió. 


