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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 ferial, a 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 3, 
Sant Blai, bisbe i màrtir. Memòria.

Dimecres dia 5, 
Santa Àgata, verge i màrtir. Memòria.
És venerada com a santa en tota la cristiandat; 
El nom deriva del grec Αγαθη (Agathe), derivat 
al seu torn d‘αγαθος (agathos), ‘bo‘. Va néixer 
a Catània, on va morir cap al 251, durant les 
persecucions de l‘emperador Deci contra els 
cristians. És una de les set dones, fora de la Mare 
de Déu, commemorades pel nom en el cànon de 
la missa. 

    

Divendres dia 7, 
Sants Pau Miki i companys, màrtirs. Memòria. 

Dissabte dia 8,
A les SET del vespre, Missa de vigília, a la 
capella fonda.

Diumenge dia 9, 
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

Cert que si nosaltres no anem a les missions, les 
missions vénen a nosaltres. L’Església és missio-
nera per naturalesa. L’anunci de l’evangeli és mis-
sió de tot batejat. El cap de setmana passat va ser 
entre nosaltres Mn. Ixai, missioner a l’Amazònia, 
a l’Ecuador. Dissabte es va trobar amb el grup 
de nois i noies de catequesi de confirmació. I va 
celebrar les misses de dissabte i diumenge. Ens 
va fer sentir la proximitat de l’Església universal.  
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Detall de la Santa en un mosaic del segle XIX. Cripta de 
l’església de Santa Cecilia In Trastevere, Roma (Italia)



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

exèquies

El passat dia 24 de gener, a les onze del matí, 
vam celebrar la Missa exequial de la Pepeta 
Valldeoriola Burges de 90 anys. Vidua de l‘Antoni 
Soler Muns. La Pepeta havia nascut a Balenyà. Va 
morir a la Residència Casal Oller dels Hostalets 
de Balenyà.

Diumenge dia 26 de gener, a les onze del matí, 
vam celebrar la Missa exequial d‘en Manuel 
Arnaus Heras de 89 anys. En Manuel havia nascut 
a Manlleu i va morir a Vic.

Dilluns dia 27 de gener, a les quatre de la tarda, 
vam celebrar la Missa exequial de la Francisca 
Ferrerons Soler de 97 anys. Vídua d‘en Rafel 
Casany Gombes. La Francisca havia nascut a 
Tona. Va morir a la Residència Hotel Prat.

Que reposin en la pau del Senyor.

FormaCió arxiprestal de Catequistes

intenCions de misses

Diumenge dia 2, a les deu, el Cap d’any de 
l’Ernest Serratosa Palet. I a 1/4 d’una, pels espo-
sos Àngel Bayés i Teresa Fortuny, pels esposos 
Pere Romeu i Montserrat Baulenas, pels esposos 
Lluís Busoms i Leonor Deordal, i per en Josep Mo-
lera Vall-llovera.
Dimarts dia 4, pels difunts de la parròquia.
Dimecres dia 5, Per en Josep Fabré Freixanet i 
difunts de la família.
Dijous dia 6, pels esposos Josep Roquet i Anna 
Fabregar.
Divendres dia 7, per en Josep Esmarats i difunts 
de la família.
Dissabte dia 8, per en Jaume Pujol Comas en el 
3er aniversari.
Diumenge dia 9, a les deu, pro populo. I a 1/4 
d’una, per en Manuel Ramos Ocaña i per en David 
Aguado Luena en el 2on aniversari.

La col·lecta del diumenge dia 26 de gener, va ser 
de 205,04€.
La col·lecta del divendres penitencial, va ser de 
18‘56€

Divendres passat, dia 24 es va 
celebrar a la nostra parròquia 
una trobada de formació de ca-
tequistes de l’Arxirprestat. Es tractava d’un sopar-
tertúlia amb Mn. Santi Collell, rector de la parròquia 
de La Garriga, i delegat episcopal de catequesi del 
bisbat de Terrassa. Hi van participar una vintena de 
catequistes de les parròquies de Tona, Hostalets, 
Centelles, Folgueroles i Viladrau, a més d’alguns 
preveres i l’arxiprest. La sobretaula es va allargar 
fins tard. Hi hagué un ambient fratern i motivador. 
Mn. Santi va explicar-nos les línies de la renovació 
del model catequètic que s’està portant a terme. 
La proposta que sorgeix del Secretariat interdio-
cesà de Catequesi de Catalunya i les Illes, parteix 
de la necessitat d’oferir una catequesi vivencial i 
evangelitzadora. No es tracta tant d’aprendre con-
ceptes com d’acollir i viure la relació amb Jesús a 
través de l’experiència, la interiorització i la pre-
gària. 

Un moment de la reunió de treball amb l’alcalde 
i regidors de l’Ajuntament amb el rector i dos re-
presentants de la parròquia, que es va fer di-
marts passat dia 28. Una trobada en la línia de la 
col·laboració i bona entesa entre Parròquia i Ajun-
tament. 

Diumenge vinent dia 8, es farà la tradicional 
col·lecta a favor de la Campanya contra la fam en 
el món organitzada per Mans Unides. 

trobada instituCional


