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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, de la feria del Temps d’Advent, la capella 
fonda.
Els dijous de 2/4 de CINC fins 2/4 de SIS de la 
tarda, adoració eucarística, a la capella fonda.

Del 17 al 24 de desembre
Fèries privilegiades d‘Advent 
L‘Advent s‘intensifica en aquests dies: l‘Església 
ja no s‘ocupa de res fora de rebre la glòria del 
Nadal del Senyor. Se submergeix en un temps 
d‘estupor remarcat amb la cèlebres antífones 
de la O del Magníficat. Aquestes antífones es 
recullen en el leccionari com a vers propi pel 
cant de l‘Al·leluia. Tota la sinopsi convergeix en 
els anuncis immediats a la vinguda del Senyor. 
Pròpiament, cada dia és una anunciació del 
Senyor i del seu precursor. Els càntics quotidians 
del Benedictus i del Magnificat canten en les dues 
darreres fèries aquests anuncis. 

Dissabte dia 21,
A les SET del vespre, repartiment dels ciris 
d‘Advent als infants i Missa de vigília, a 
l‘església gran.

Diumenge dia 22, IV d‘Advent 
A les DEU del matí, Missa matinal, a la capella 
fonda. I, a 1/4 d‘UNA del migdia, Missa solemne, 
a l‘església gran.

CelebraCions litúrgiques

El papa Francesc ha escrit una carta sobre el 
pessebre. El papa encoratja a revifar aquesta 
entranyable tradició popular. Aquest exordi del papa 
ens ha fet pensar que enguany seria bo preparar 
el pessebre amb els infants de la catequesi. El 
pessebre ens porta a viure el misteri de Nadal 
amb esperit evangèlic. De moment, tenim el lloc, 
el paisatge i les figures del naixement. 

Aquest any, la Purísima va escaure‘s el segon 
diumenge d‘Advent. Al matí vam celebrar la 
Missa solemne, i al tombant de la tarda, mentre 
començava a fosquejar, vam resar les vespres al 
Santuari de Lurdes.

solemntat de la immaCulada

un pessebre a la reCtoria
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Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

agenda pastoral 

Dijous dia 19, a les CINC de la tarda, Missa de 
Nadal al Prat.

Divendres dia 20, a les CINC de la tarda, Missa 
de Nadal al Casal

Dissabte dia 21, a les DOTZE del migdia, Con-
cert de l’Escola de Música, a la capella fonda.

exèquies

El passat dia 3 de desembre, a 2/4 de cinc de la 
tarda,  vam celebrar la missa exequial de la Fina 
Rosell Armadans, de 85 anys, vídua d‘en Josep 
Pladevall i Molera. La Fina havia nascut a Tona, i 
va morir a l‘Hospital Universitari de Vic. 

El passat dimecres dia 4, a les quatre de la tarda, 
vam celebrar la missa exequial d‘en Francisco 
Tuneu Puigvendrelló, de 74 anys. En Francisco 
havia nascut a Tona i va morir a Güells, dins el 
terme parroquial. 

El divendres dia 6, a les deu del matí, vam celebrar 
les exèquies d‘en Luís Cardo Pérez, de 72 anys, 
casat amb la Josefa Flórez de Lera. En Luís havia 
nascut a Villaselán, diocesis de León. Va morir a 
l‘Hospital Universitari de Vic. 

Que reposin en la pau del Senyor.

La col·lecta del dia de Sant Andreu, va ser de 
200,45€
La col·lecta de diumenge dia 1, primer de mes, va 
ser de 132,90€
La col·lecta del cap de setmana passat, va ser de 
223,73€
Els divendres penitencials es van recollir 36,20€

El ja passat divendres dia 6 de desembre, van 
celebrar les noces d‘or de matrimoni, acompanyats 
de la família, la Montse Hornos Ortega i en 
Francisco Higueruelo Cámara. 

Que el Senyor els continui beneint. 

noCes d‘or

l‘espelmeta solidària

Com cada any per Nadal Mans Unides proposa 
encendre l‘espelma a les nostres llars. Els diners 
que es recullen de la venda de les espelmes de 
colors, van destinats a un projecte de promoció 
humana. Els diners faran possible que es faci 
realitat un projecte de formació per a dones en 
l‘àmbit rural al nord de la Índia.  

intenCions de misses

Diumenge dia 15, a les deu, pro populo I a 1/4 
d’una, pels esposos Joan Lleopart Prat i Dolors 
Coll Roqueta, i pels digunts de la família.
Dimarts dia 17, per en Francisco Antonio Torres 
Gallego.
Dimecres dia 18, pels difunts de la parròquia.
Dijous dia 19, per en Ramon Barceló.
Divendres dia 20, en acció de gràcies.
Dissabte dia 21, pels germans Núria, Dolores, Re-
mei, Pepeta i Miquel Homs Arquimbau.
Diumenge dia 22, a les deu, pro populo I a 1/4 
d’una, per en Josep Molist Font i difunts de la fa-
mília, i pels difunts de la família Presseguer Cana-
dell.


