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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.

Dissabte dia 7,
A les SET del vespre, Missa familiar, a l‘església 
gran.

Diumenge dia 8, 
Diumenge II de Quaresma
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 divendres del temps de quaresma són dies 
penitencials, d‘abstinència de menjar carn.

CelebraCions litúrgiques

La cendra que va marcar els nostres fronts dime-
cres passat era negra, negra. S’havia elaborat tal 
com mana la consuetud, amb les palmes, l’olivera 
i el llorer beneïts el diumenge de Rams de l’any 
passat. L’Anna Maria cada any fa la crema i en 
recull les cendres. 

DimeCres De CenDra

En la missa del dimecres el ritu de la cendra cons-
titueix el ritu penitencial. Substitueix el ritu que 
fem al començament de la missa quan resem el jo 
pecador i cantem el Senyor tingueu pietat. Aquest 
dia, el ritu penitencial canvia de lloc, i es fa des-
prés de l’homilia. 

A la tarda, un bon grup d’infants de catequesi, amb 
pares i mares, i un grup de feligresos, van rebre 
també la imposició de la cendra. Vam llegir el text 
del profeta Jonàs, el de la balena. Un text emble-
màtic, molt propi del temps quaresmal. En aques-
ta història novel·lada hi descobrim el sentit de la 
penitència antiga. Vestits amb roba de sac i cen-
dra al cap, els habitants de la capital d’Assíria van 
reconèixer el seu pecat i el desig de conversió. 
Curiosament, Nínive encara avui existeix. Malau-
radament, devastada per l’actual guerra de Síria. 

El dimecres de cendra, els cristians sortim de 
l’església amb el front emmascarat. 
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Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

intenCions De misses

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
Dimarts dia 3, per en Piu Vall i difunts de la família.
Dimecres dia 4, pels difunts de la parròquia.
Dijous dia 5, per en Josep Fabré Freixanet i difuns 
de la família.
Divendres dia 6, pels esposos Josep Roquet i 
Anna Fabregar.
Dissabte dia 7, pels esposos Joaquim Vilella Fa-
bré i Anita Buxaderas Pujol, i per en Bernat Nogue-
ra Vilella.
Diumenge dia 8, a les deu, pels germans Jaume 
i Pilar Masó Duran. I a 1/4 d’una, pels esposos 
Feliu Mauri i Montserrat Oms, per en Lluís Mauri.

La col·lecta que vam fer diumenge passat dia 23 
va ser de 181,52€. 
I la del divendres penitencial, va ser de 20,61€.

Dissabte passat al Museu episcopal. Mn. Josep 
M. Riba va fer una narració detallada i comen-
tada sobre el relat de la Passió a partir del Re-
taule de Sant Pol, el davallament d’Erill la Vall i 
una creu romànica. Els infants estaven embala-
dits per l’explicació. Va ser una catequesi visual.  
Finalment, en grupets petits van entrar a veure 
l’exposició temporal sobre l’art medieval de No-
ruega i Catalunya. Van poder veure comparativa-
ment dues representacions de la creu de la ma-
teixa època, una als fiords de l’Europa bàltica i 
l’altra, a la mediterrània. 

Visita al museu episCopal De ViC

Els mesos de gener i febrer s’ha portat a terme 
petites reparacions i obres de manteniment de 
la parròquia. Uns voluntaris van passar el ribot a 
la porta principal de l’església parroquial. Als da-
rrers hiverns, sobretot, i per causa de la humitat 
s’encastava i costava molt d’obrir. 

El pintor va fer un repàs de tota la fusta exterior. 
També de la glorieta de la Mare de Déu de Lurdes 
de davant de la rectoria. 

notes informatiVes

Passada la festa de la llum, que va ser la can-
derlera, vam treure el pessebre de l’església, i el 
jardiner va plantar l’avet al jardí. 

Al Santurari de Lurdes va reaparèixer el medalló 
que havia desaparegut misteriosament. Per altra 
banda, una feligresa va pagar la reparació de les 
portes interiors dels lavabos. El dia abans de la 
festa algún aprenent de lladregot en va forçar la 
porta metal·lica, de manera que s’ha hagut de 
canviar el pany. I fa pocs dies l’equip de volun-
tàries va fer neteja de la capella fonda. 


