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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.

A partir d’aquesta setmana, la Missa dels dijous serà a les SIS de la tarda. Per aquest mo-
tiu, els dijous al matí no hi haurà la missa de les nou. 

Dissabte dia 14,
A les SET del vespre, Missa de vigília, a la capella fonda.

Diumenge dia 15, 
Diumenge III 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

 ritu d’admissió al CateCumenat

Diumenge passat dia 1, a la tarda, el Sr. Bisbe va acollir a la sala de Sínodes els catecúmens en edat 
adulta que es prepararan durant el temps quaresmal per rebre els sagraments de la iniciació cristiana. 
Després de l’acollida, el bisbe i Mn. Joan Sanglas, delegat episcopal pel catecumenat els van adreçar 
unes paraules, mentre que alguns d’ells van aportar el seu testimoni personal. A les sis, vam baixar a 
la cripta on el Sr. Bisbe va presidir la celebració de la Paraula en què, els qui es troben fent el procés  
acompanyats dels seus padrins, foren admesos com a candidats. En les fotografies es pot veure el 
moment en què són ungits amb l’oli dels catecúmens i el bisbe fa la pregària de l’exorcisme. D’aquesta 
manera, si Déu vol, la nit de Pasqua, aquests joves entraran a formar part de l’Església de Crist, rebent 
els sagraments del Baptisme, la Confirmació i l’Eucaristia. 
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Diumenge ii De Quaresma
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Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

                          

exèquies

El passat dilluns dia 2 de marc, a les sis de la 
tarda, vam celebrar la Missa exequial d‘en Rosario 
Vella Destro de 96 anys, casat amb la Iole Coppa 
Vella. En Rosario havia nascut a Naro, un poble 
de l‘Arxidiòcesi de Palerm (Sícilia). Vivia a Tona. 
va morir a la Clínica Sant Josep de Vic, havent 
rebut la Santa Unció. 

Que reposi en la pau del Senyor.

intenCions de misses

Diumenge dia 8, a les deu, pels germans Jaume 
i Pilar Masó Duran. I a 1/4 d’una, per la Jeronima  
Berenguer Puigferrat en el 2on aniversari, pels es-
posos Feliu Mauri i Montserrat Oms, i per en Lluís 
Mauri.
Dimarts dia 10, pels difunts de la parròquia.
Dimecres dia 11, per en Manuel Quintero Bayo.
Dijous dia 12, per la Pilar Masó Duran.
Divendres dia 13, pels difunts de la parròquia
Dissabte dia 14, pels esposos Jaume Vilaró i Te-
resa Romeu, i per en Josep Molist Font i difunts de 
la família.
Diumenge dia 15, a les deu, per l’Àgelina Romeu 
Casas en el 3er. aniversari. I a 1/4 d’una, pels es-
posos Joan Lleopart Prat i Dolors Coll Roqueta, i 
difunts de la família, i per en Manuel Ramos Ocaña 
en el 10è aniversari

La col·lecta que vam fer diumenge passat dia 1 de 
març, va ser de 243,52€. 
I la del divendres penitencial, va ser de 18,24€.

aCtuaCions de manteniment reCés sinodal dioCesà

El dia 21, que serà dissabte, se celebrarà aquest 
recés al Seminar de Vic. Som convidats a partici-
par-hi. De les deu del matí a les cinc de la tarda. 
Dirigirà el recés el cardenal Jose Tollentino, res-
ponsable de la Biblioteca Vaticana, poeta, assa-
gista i teòleg, una de les veus més originals del 
portugal contemporània. Un intel·lectual catòlic 
d’avantguarda, autor de diversos llibres, amb una 
perspectiva de l’espiritualitat renovada molt su-
ggestiva i prometedora. Cal inscriure’s al despatx 
parroquial. 

grup sinodal 
Hem constituit un grup sinodal que, responent a 
la convocatòria que el Sr. Bisbe ha fet. Si algú s’hi 
vol afegir, ens trobarem el dimarts dia 10 a les 
SET de la tarda, a la Rectoria. 

Tal com podem veure a la fotografia, i algú potser 
també ho va poder veure en directe, la setmana 
passada es va fer una actuació a la façana del 
temple parroquial. Es van netejar el rosetó i la for-
nícula de l’apòstol. I es van instal·lar uns protectors 
col·lectius que eviten la nidificació dels coloms en 
aquest espai. Són molts els coloms que viuen en-
torn de l’església. Però n’hi havia uns quants que 
tenien per costum fer-ho a redós del sant apòstol. 
Recordarem que sovint veiem un colom sobre el 
cap de sant Andreu. L’efecte secundari d’aquesta 
presència és que l’entrada de l’església sempre re-
bia les cagarades. Per altra banda, vam demanar 
l’ajuda d’una empresa especialitzada per tal de ne-
tejar els vidres de tot el conjunt de finestres i fines-
trals de la capella fonda i de la mateixa església. 
Feia anys que no s’havia fet, atesa la dificultat que 
presenta l’alçada. Finalment, les voluntàries de la 
parròquia van fer un neteja general de l’església 
parroquial. 

agenda pastoral

Trobada de pregària a l’ermita de la Damunt, de 
Folgueroles. El proper diumenge dia 15 a dos 
quarts de cinc de la tarda, es farà la trobada ar-
xirpestal de famílies participants a la catequesi de 
les parròquies de la nostra zona pastoral. Hi haurà 
un moment de pregària i berenar que serà el mo-
ment de compartir, esperant que faci una tarda 
pre-primaveral. 


