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El cap de setmana vam viure un temps de recés. La tradició espiritual de l’Església ens ha transmès 
aquest forma de fer una aturada en un ambient que fa possible retirar-se momentàniament en un espai 
de silenci i oració. En aquest cas va ser també un temps de fraternitat. El dissabte el Pare Puigdollers 
ens va fer dues sessions catequètiques sobre el sentit del temps quaresmal a partir dels textos litúrgics 
dels diumenges, posant-los en relació comparativa amb el sentit del temps litúrgic de Nadal i els primers 
diumenges de l’any. A migdia celebràrem l’eucaristia i compartírem el temps de dinar. El dissabte forem 
una vintena llarga de participants. La tarda del dissabte ens va introduir a la pregària una lectio divina 
Mn. Andrey. Després, dedicàrem un temps a la pregària d’adoració. En acabada l’oració de vespres vam 
sopar. En tot moment forem acollits i acompanyats per les germanes de la comunitat filipense. La casa i 
el jardí són un veritable oasi de pau. Diumenge al matí, evocàrem el matí de pasqua. Després de la pre-
gària de laudes vam esmorzar. Un temps de silenci i el viacrucis pel jardí van portar-nos a la celebració 
de l’Eucaristia, eix central del diumenge cristià. Finalment, amb el dinar es va cloure el temps de recés 
per a la preparació de la santa quaresma d’enguany. 
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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.

Dimecres dia 26, 
Dimecres de Cendra. 
Inici del camí quaresmal.
A les NOU del matí, Missa i imposició de la 
Cendra.
A 1/4 de SIS de la tarda, Celebració de la Cendra 
amb els infants de la catequesi, 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. 

El dimecres de cendra és dia de dejuni i abstinència 
de menjar carn. Igualment, tots els divendres 
del temps de quaresma són dies penitencials, 
d‘abstinència de menjar carn.

celebRacions litúRgiques exèquies

El passat dijous dia 13 de febrer, a les quatre 
de la tarda, vam celebrar la Missa exequial d‘en 
Pascual Chandre Aumedes de 92 anys, casat amb 
la Maria Jofré Homs. En Pascual havia nascut a la 
Foradada, bisbat de la Seu d‘Urgell. Vivia a Tona, 
on va morir. 

Diumenge dia 16 de febrer, a les deu del matí, 
vam celebrar la Missa exequial d‘en Josep Molera 
Baulenas de 87 anys, casat amb la Magda Oliva  
Aguilar. En Josep havia nascut i vivia a Tona. Va 
morir a l‘Hospital de la Santa Creu de Vic.

Dilluns dia 17 de febrer, a les onze del matí, vam 
celebrar la Missa exequial d‘en Manuel Quintero 
Bayo, de 66 anys. En Manuel havia nascut a 
Moguer, bisbat de Huelva. Va morir a la residència 
Prudènci.

El mateix dilluns dia 17 de febrer, a les quatre 
de la tarda, vam celebrar la Missa exèquial de 
la Mercè Diaz Carrillo, de 77 anys, vídua d‘en 
Josep Blancafort Crivillers. La Mercè havia nascut 
a Torredonjimeno, bisbat Jaen. Vivia a Tona i va 
morir a l‘Hospital Universitari de Vic.

Dimarts dia 18 de febrer, a les dotze del migdia, 
vam celebrar la Missa exequial de la Pilar Masó 
Duran de 74 anys. Vídua de l‘Albert Masagué 
Bernat. La Pilar havia nascut a Tona on vivia, i va 
morir a l‘Hospital de la Santa Creu de Vic. 

Que reposin en la pau del Senyor.

intencions de Misses

Diumenge dia 23, a les deu, pro populo. I a 1/4 
d’una, pels rectors difunts de la parròquia.
Dimarts dia 25, en acció de gràcies.
Dimecres dia 26, pels difunts de la parròquia.
Dijous dia 27, per la Francisca Ferrerons Soler.
Divendres dia 28, per la Josefa Montmany Mas.
Dissabte dia 29, per en Josep Codina Soler, i per 
l’Agustí Baulenas Baulenas.
.Diumenge dia 1, a les deu, pro populo. I a 1/4 
d’una, pels esposos Feliu Mauri i Montserrat Oms, 
per en Lluís Mauri, per en Ramon Vila Molist en el 
13è aniversari, i pels esposos Salvi Arjant Mauri i 
Teresa Padrós València

La col.lecta que vam fer dimarts dia 11 de febrer, 
festa de Mare de Déu de Lurdes, va ser de 
163,32€. 
La col·lecta que vam fer diumenge passat dia 16 
va ser de 187,35€. 
I la del divendres penitencial, va ser de 23,46€.

nota infoRMativa

S’han passat uns full per les cases on s’informa que 
l’escola Vedruna de Tona fa una recollida d’aliments a 
favor de Càritas Tona. El cas és que, tal com és sabut, 
Càritas parroquial de Tona ja fa més d’un any que no 
gestiona el servei de distribució d’aliments. Per tal 
d’evitar la confusió que aquesta informació hagi pogut 
causar, havent-ne parlat amb la direcció de l’escola, 
volem senzillament comunicar que Càritas no participa 
en aquesta campanya.


