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Sant Andreu de Tona
FULL PARROQUIALFULL PARROQUIAL

Dimarts passat dia 11, festa de la Mare de Déu de Lurdes, vam celebrar la missa solemne al santuari 
de Lurdes de Tona. Enguany foren padrins de la festa en Ramon Molist Font i Carme Codina Capdevila. 
Els jubilats del nostre poble van renovar un any més la consagració a la Mare de la Salut dels malalts. 
Després de Missa, van anar a dinar a Prats de Lluçanès, precisament als peus  de l’altre santuari dedi-
cat a la Mare de Déu de Lurdes. El Santuari de Lurdes de Prats va ser el primer Santuari dedicat en el 
nostre bisbat. Fou edificat l’any 1881, encara que modificat i ampliat l’any 1958. 

Festa de la Mare de déu

El diumenge dia 2, que es va escaure la candelera, la comunitat dels hondurenys de Tona van celebrar 
la festa de la patrona d’Hondures, la Virgen de Suyapa. La petita imatge de la Mare de Déu va ser pre-
sentada a l’iconostaci. En acabada la celebració de la Missa el Cor parroquial acompanyats per alguns 
hondurenys van cantar l’himne i digueren unes paraules, acabant amb un Viva la Virgen de Suyapa. La 
universalitat de l’Església es fa patent en aquestes petites realitats vives i en la comunió fraterna dels 
deixebles del Crist. 

CelebraCió de la Virgen de suyapa
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Diumenge Vi De l’any litúrgic
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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.

Dissabte dia 22,
Càtedra de Sant Pere, apòstol. Festa.
A les SET del vespre, Missa de vigília, a la 
capella fonda.

Diumenge dia 23, 
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

exèquies

El passat dissabte dia 8 de febrer, a les quatre de la 
tarda, vam celebrar la Missa exequial de la Pepeta 
Montmany Mas de 96 anys, vídua d‘en Salvador 
Serra Valldeoriola. La Pepeta havia nascut a Tona, 
on va morir. 
Que reposi en la pau del Senyor.

intenCions de Misses

Diumenge dia 16, a les deu, pro populo. I a 1/4 
d’una, per en Francisco Antonio Torres Gallego.
Dimarts dia 18, pels difunts de la parròquia
Dimecres dia 19, Per la Josefa Valldeoriola Burges.
Dijous dia 20, en acció de gràcies.
Divendres dia 21, per en Josep Blanch Bartrina.
Dissabte dia 22, per en Josep Esmarats i difuns 
de la família, per en Joaquim Ginestet Tubau, per 
en Toni Farré Codinachs, per l’Assumpció Font Co-
dina en el 20è aniversari, i difunts de la família.
Diumenge dia 23, a les deu, pro populo. I a 1/4 
d’una, per en Jaume Oliva Alsina en el 22è ani-
versari.

La col·lecta del diumenge dia 9 de febrer, a favor 
de Mans Unides,va ser de 284,88€.
La col·lecta del divendres penitencial, va ser de 
19,23€

Aquest és el perfil del moviment parroquial de la nostra parròquia en números Sens dubte, són molts i 
diversos els factors que hi intervenen. Alguns de demogràfics i d’altres de sociològics. Es tracta d’una 
estadística indicativa, que expressa el pols vital de la comunitat catòlica a Tona. A grans trets podem 
concloure que la vitalitat de la parròquia és sostenible. Naturalment, crida l’atenció el nombre de ce-
lebracions exequials. Aquesta dada ens aproxima a la realitat demogràfica local pel que fa a les de-
funcions. En canvi, el baix nombre de baptismes no es correspon a la natalitat. Encara que també por 
ser indicatiu d’una tendència en l’index de natalitat. Constatem, però que hi ha cada vegada menys 
celebracions de matrimoni cristià, tenint en compte que la majoria dels qui es casen canònicament, són 
parelles de fora de la comarca. Amb tot, la consolidació de la sostenibilitat de la vida de l’Església en 
el nostre poble es pot deduir de la línia equilibrada que es dibuixa en el nombre de sagraments de la 
iniciació cristiana, tant al llarg del 2019 com dels anys anteriors. En termes generals, ens trobem en la 
mitjana de Catalunya. En concret, la mitjana de participació en l’Església és semblant a la resta de les 
comarques de la Catalunya interior, zones d’un cert nivell econòmic i de benestar, amb un rerafons de 
cultura i identitat rural, tradicionalment cristianes, però amb una clara influència del procés de secularit-
zació i allunyament de l’Església. 


