
Tel. 938 124 077rector.tona@gmail.comwww.parroquiadetona.com

Sant Andreu de Tona
FULL PARROQUIALFULL PARROQUIAL

La glòria del Senyor s’ha manifestat a Betlhem i es 
continuarà manifesant entre nosaltres, fins el dia 
del seu retorn gloriós.

Per això us anunciem amb goig, germanes i ger-
mans, que, així com ens alegren les festes del 
Nadal de Nostre Senyor Jesucrist, ens alegrarem 
també en la gran celebració pasqual de la Resur-
recció del nostre Salvador

Així, doncs, tinguem present que aquest any 
l’exercitació de la santa quaresma que ens prepa-
ra per a les festes pasquals començarà el dia 26 
de febrer, dimecres de cendra, i del 9 al 12 d’abril 
celebrarem amb fe el Tridu Pasqual de la mort, se-
pultura i resurrecció del Senyor Jesús.

El dia 12 d’abril serà la Pasqua, la festa més gran 
de l’any. Al cap de quaranta dies celebrarem l’As-
censió del Senyor. I el dia 31 de maig, com a cul-
minació de la cinquantena pasqual, celebrarem la 

solemnitat de la Pentecosta, el do que Jesús res-
suscitat fa a la seva Església: el seu Esperit Sant. 
L’endemà, dilluns de Pasqua granada, celebrarem 
l’aplec de la Rosa, i venerarem  la memòria de la 
Mare de Déu, en el santuari de Lurdes. 

El diumenge dia 7 de juny celebrarem la festa de 
la Santíssima Trinitat i el dia 14 de juny, la solem-
nitat del Cos i la Sang de Crist.

Cada diumenge ens reunirem per celebrar 
l’Eucaristia, commemorant la resurrecció del Sen-
yor, i venerarem la memòria de la Mare de Déu 
en les seves festes. El diumenge dia 11 de febrer, 
celebrarem la festa de la Mare de Déu de Lurdes, 
que es venera a l’antiga capella de santa Maria del 
Barri. I venerarem la memòria dels sants i santes 
que ens acompanyen en el nostre camí. 

I tal com és de consuetud, celebrarem la Missa 
patronal en les capelles i oratoris del nostre terme 
parroquial el dia de la seva festa: El dia 13 de juny 
a la capella de Sant Antoni de Pàdua del Planell. El 
dia 24, a Sant Joan del Colomer. El divendres dia 
19 de juny a la capella del Sagrat Cor de Jesús, al 
Prat de la Barroca. El dia 16 de juliol, a la capella 
de la Mare de Déu del Carme, a Riambau. El dia 
31 d’agost, sant Ramon, a la capella del Vendrell. 
I, ja passat l’estiu, el dia 29 de setembre a Sant 
Miquel de Vilageliu. 

Tots els dies són sants i bons per als qui estan en 
gràcia de Déu.

I ja a finals d‘any, el diumenge dia 29 de novembre, 
iniciarem el nou cicle litúrgic amb la celebració del 
diumenge primer d‘Advent. I ja dins el temps de 
l‘Advent, el dilluns dia 30 de novembre s‘escaurà 
la festa de Sant Andreu, apòstol del Crist, patró de 
la nostra parròquia.

A Crist, que és l‘Alpha i l‘Omega, el principi i la 
fi del temps sigui donada la glòria i el poder pels 
segles dels segles. Amén.

Anunci de les festes de l’Any
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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, de la fèries del temps de Nadal, a la cape-
lla fonda.

Els dijous de 2/4 de CINC fins 2/4 de SIS de la 
tarda, adoració eucarística, a la capella fonda.

Dimarts dia 31,
Santa Coloma, verge i màrtir. Memòria.
A les SET del vespre, Missa de vigília, a la 
capella fonda.

Dimecres dia 1,
Octava de Nadal
Santa Maria Mare de Déu
A les DEU del matí, Missa matinal, a la capella 
fonda.
I a les DOTZE del migdia. Missa solemne, a 
l‘església parroquial.

Dijous dia 2, 
Sant Basili el Gran i Gregori de Nazianzè, 
bisbes i doctors de l‘Església. Memòria.

Divendres dia 3,
El Santíssim Nom de Jesús. 

Dissabte dia 4,
A les SET del vespre, Missa de vigília de 
l‘Epifania, a la capella fonda.

Diumenge dia 6, 
Epifania del Senyor 
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.

Els reis de l‘Orient visitaran l‘església per 
adorar l‘infant Jesús, entorn de les VUIT del 
vespre.

celebrAcions litúrgiques exèquies

El passat dia 18 de desembre, a les onze del matí,  
vam celebrar la Missa exequial de la Dolores 
Baulenas Juvanteny, de 98 anys, vídua d‘en Josep 
Capdevila Font. La Dolores havia nascut a Tona, i 
va morir a l‘Hospital de la Santa Creu de Vic. 

El dissabte dia 21 de desembre, a les deu del 
matí, vam celebrar les exèquies de la Dolores 
Codina Reverte de 71 anys. La Lola havia nascut 
a Badalona i vivia a Tona. Va morir a l‘Hospital de 
la Santa Creu de Vic 

El dimarts dia 24, a les cinc de la tarda, vam 
celebrar la Missa exequial d‘en Joaquim Ginestet 
Tubau, de 88 anys. En Joaquim havia nascut a 
Tona on va viure. Va morir havent trebut la Santa 
Unció a l‘Hospital Universitari de Vic. 

Dijous passat dia 26 de desembre, festa de Sant 
Esteve, a les dotze del migdia, vam celebrar la 
Missa exequial de l‘Anna Maria Noguer Soler, de 
81 anys, casada amb en Lluís Oms Mir. L‘Anna 
Maria havia nascut a Tona, on va morir.

Que reposin en la pau del Senyor.

intencions de Misses

Diumenge dia 29, a les deu, per en Josep Vila-
regut Romeu I a 1/4 d’una, per l’Antonia Carrillo 
Baena en el 2on aniversari.
Dimarts dia 31, esposos Pere Homs Montmany i 
Josefa Arquimbau Brugalla, i per en Josep Codina 
Soler.
Dimecres dia 1, a les deu, pro populo. I a 1/4 
d’una, per la Teresa Romeu Casas, en l’11è ani-
versari, per la Concepció Francàs Parés, per en 
Lluís Oliva Alsina, en el 32è aniversari i per en Ma-
nel Ramos Ocaña.
Dijous dia 2, pels rectors difunts de la parròquia.
Divendres dia 3, per l’Assumpció Pratdesaba Vi-
lacís, i per en Josep Costa Mir.
Dissabte dia 4, pels fidels difunts.
Diumenge dia 5, a les deu, per en Josep Vilaregut 
Romeu. I a 1/4 d’una, pro populo.


