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Sant Andreu de Tona
FULL PARROQUIALFULL PARROQUIAL

La glòria del Senyor es va manifestar 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 vam alegrar per les festes 
del Nadal de Nostre Senyor Jesucrist, ens alegra-
rem també en la gran celebració pasqual de la Re-
surrecció 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. 

Anunci de les festes de l’Any

El diumenge dia 7 de juny celebrarem la festa de la 
Santíssima Trinitat i el dia 14 de juny, la solemnitat 
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.
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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 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 10, 
Santa Escolàstica, germana de Sant Benet, 
verge. Memòria.

Dimarts dia 11, 
Mare de Déu de Lurdes. Patrona dels jubilats 
de Tona. Festa
A les dotze del migdia. Missa solemne al Santuari 
de Lurdes.

Dimecres dia 12,
Santa Eulàlia, verge i màrtir. Patrona de 
Barcelona. Memòria.

Divendres dia 14,
Sants Ciril, monjo i Metodi, bisbe. Patrons 
d‘Europa. Festa.

Dissabte dia 15,
A les SET del vespre, Missa de vigília, a la 
capella fonda.

Diumenge dia 16, 
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

recés per A lA prepArAció de lA sAntA quAresmA

intencions de misses

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.
Dimarts dia 11, a les nou, en acció de gràcies. I 
a les dotze, pels esposos Joan Lleopart Prat en el 
2on aniversari i per la Dolors Coll Roqueta i difunts 
de la família, pels esposos Antoni Boneu i Pepita 
Valor, i per en Josep Oliva Oller en el 22è aniversri.
Dimecres dia 12, Per l’Anna Maria Noguer Soler.
Dijous dia 13, per la Lola Vivet Farrés.
Divendres dia 14, per Francisco i en Valentí Sar-
dà Roqueta, pels esposos Joaquim Vilella i Anita 
Buxaderas Pujol, i per en Bernat Noguera Vilella.
Dissabte dia 15, per en Sagi Carbonell Molist, 
pels esposos Maria Boatella Argemí i Ramon Co-
dina Pedragosa.
Diumenge dia 16, a les deu, pro populo. I a 1/4 
d’una, per en Francisco Antonio Torres Gallego.

La col·lecta del diumenge dia 26 de gener, va ser 
de 305,38€.
La col·lecta del divendres penitencial, va ser de 
22,68€

Diumenge vinent, dia 9 de febrer, a les quatre de 
la tarda, trobada d’acompanyament en el dol, a la 
rectoria. 

Dissabte i diumenge vinent, que seran els dies 
15 i 16 de febrer, farem el recés de Quaresma a la 
casa d’espiritualitat Marc Castanyer, d’Hostalets. 
Ens acompanyarà el Pare Rodolf Puigdollers, es-
colapi, rector de les parròquies de la Torreta de 
Granollers i la Roca del Vallès. Professor de Sa-
grada Escriptura a l’Ateneu Sant Pacià de Barce-
lona. Els qui vulguin participar-hi, sigui dissabte o 
diumenge, o bé els dos dies, ja us podeu inscriu-
re. Ser cristià demana tenir cura de l’esperit. La 
nostra relació amb Jesús ens demana de tant en 
tant passar una estona amb Ell. Sense presses, 

tranquil·lament. “Gustar” tal com deia Sant Ignasi, de la nostra amistat amb ell. El nostre ser cristians es 
fonamenta en la relació personal i eclesial amb el Senyor. 
Per a ser pràctics, ens cal saber els que serem. Encara que sigui aquí mateix és possible quedar-se 
a dormir a la casa d’espiritualitat. Pensió completa dissabte i diumenge seran 68 euros. Dinar, 14 eu-
ros i sopar 12 euros. Podeu venir-hi dissabte o diumenge, o dissabte al matí o a la tarda. Ens ofereix 
l’oportunitat de fer una mica de convivència fraterna. 


