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Sant Andreu de Tona
FULL PARROQUIALFULL PARROQUIAL

Els dijous de 2/4 de CINC fins 2/4 de SIS de la 
tarda, adoració eucarística, a la capella fonda.

Dimarts dia 26,
Sant Felip Neri, prevere. Memòria.

Dimecres dia 27, 
Sant Agustí de Canterbury, bisbe. Memòria.

Dissabte dia 30,
A les SET del vespre, Missa de vigília, a l‘església 
gran.

Diumenge dia 31, 
Diumenge de Pentecosta
A 1/4 d‘UNA del migdia, Missa solemne, 
a l‘església gran. 

CelebraCions litúrgiques Vers una noVa realitat? 

Hem viscut en un parèntesi. S‘esqueia el dissabte 
dia 14 de març. Tota aquella setmana van ser 
notícies que s‘anaven estalonant. El diumenge 
abans ja havíem pres alguna mesura de prevenció. 
No ens podíem imaginar que la cosa anés a més. 
Però aquell dissabte tot es va precipitar. Al matí el 
bisbe ja va decretar que no se celebressin misses 
amb participació de fidels. Aquell vespre, el govern 
espanyol declarava l‘estat d‘alarma. Encara no 
sabíem ben bé de què es tractava. La paraula i 
la imatge del coronavirus es va fer, -mai més ben 
dit- viral. La perplexitat i la incertesa van impactar 
en l‘estat anímic general. Es va generar un clima 
inaudit. Des d‘aquell moment, han passat 71 dies, 
amb les seves nits. Molt aviat els carrers van 
quedar buits i regnava un silenci greu en l‘ambient. 
La comunitat no es podia reunir. L‘atenció pastoral 
reduïda gairebé només a les exèquies celebrades 
en el cementiri. Molts sentiments i emocions 
s‘anaven garbellant en el cor de molts. El batec de 
la vida de l‘Església s‘havia de sentir a través dels 
mitjans digitals. El mateix papa Francesc ens va 
reunir a través del misteri de les ones invisibles. 
Però el vam veure i vam pregar amb ell. I mentre 
passava tot això, el temps, -sempre inexorable-, 
ens empenyia... I va ser Diumenge de Rams, 
sense rams, i vam entrar a la Setmana Santa 
sense oficis, i fou la nit de Pasqua sense vetlla. El 
Crist es manifestava en el silenci i en l‘opacitat de 
la vida. I mentrestant, angúnies i pors, i sofriment 
en moltes famílies que palpaven la mort de molt a 
prop. I tots plegats no acabàvem d‘entendre res. 
Tanmateix tot passa, i encara que no hagi passat 
del tot, podem començar a tornar a recuperar els 
espais buits. Amb el desig de veure‘ns i comunicar-
nos. 

24 de maig de 2020
Ascensió del senyor 
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La Pentecosta és una obra d’El Greco, realitzada a l’oli 
sobre tela entre el 1597 i el 1600, durant el seu últim 
període toledà. S’exhibeix en una de les sales del Mu-
seu del Prado a Madrid. 



Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

exèquies

El dilluns dia 16 de marc, a les quatre de la tarda, 
vam celebrar les exèquies d‘en Quim Rotllant Martí 
de 94 anys, vidu de la Roda Masmiquel Font. En 
Quim havia nascut a Sant Hilari de Sacalm i vivia a 
Tona. Va morir a l‘Hospital de la Santa Creu.

El dijous dia 26 de març, a les sis de la tarda, 
vam celebrar les exèquies de l‘Antònia Roqueta 
Prat de 99 anys, vídua d‘en Francisco Buxaderas 
Roqueta. L‘Antònia havia nascut a Tona, on va 
morir. 

El dilluns dia 30 de març, a les 10 del matí, vam 
celebrar les exèquies d‘en Joan Oliva Noguer de 
89 anys, casat amb la Remei Castaño Pérez. En 
Joan havia nascut i vivia a Tona, encara que va 
morir a l‘Hospital Universitari de Vic

El dissabte dia 4 d‘abril, a les 12 del migdia, vam 
celebrar les exèquies de la Fina Pujol Jordana 
de 71 anys, casada amb en Joan Pratsobreroca 
Matavera. La Fina havia nascut a Sant Pere de 
Torelló .Va morir al Prat de la Barroca, on visqué. 

El dimarts dia 14 d‘abril, a les 11 del matí, vam 
celebrar les exèquies de l‘Anna More Pratdesava 
de 70 anys, casada amb en Lluís Fabré Canadell. 
L‘Anna havia nascut i vivia a Tona, on va morir.

El dissabte dia 18 d‘abril, a les 10 del matí, vam 
celebrar les exèquies de la Josefa Pratdesava 
Rovira de 90 anys, vídua d‘en Josep Pigrau 
Planas. La Josefa havia nascut i vivia a Tona. Va 
morir a la Residència Hotel Prat.

El dissabte dia 25 d‘abril, a les 10 del matí, vam 
celebrar les exèquies de l‘Aniceto Albacete Segura 
de 89 anys, casat amb la Magdalena Hueso 
Garrido. L‘Aniceto havia nascut a Navas de San 
Juan (Bisbat de Jaén). Va morir a l‘Hospital de la 
Santa Creu de Vic.

El dilluns dia 4 de maig, a les 10 del matí, vam 
celebrar les exèquies d‘en Francisco Mirambell 
Codina de 91 anys, casat amb la Maria Parcerisas 
Creus. En Francisco havia nascut i vivia a Tona. 
Va morir a l‘Hospital de la Santa Creu de Vic. Va 
ser durant anys membre del Consell pastoral de la 
parròquia. 

Que reposin en la pau del Senyor.

intenCions de Misses

Diumenge dia 24, A les dotze, per en Josep Mo-
lera Baulenas en el 4art aniversari, per la Mª Car-
me Verdaguer i en Manel Arnaus.
Dilluns dia 25, pels esposos Joaquim Vilella Fa-
bré i Anita Buxaderas Pujol, i per en Bernat No-
guera Vilella.
Dimarts dia 26, per en Josep Picañol Solà.
Dimecres dia 27, per Josep Molera Baulenas. 
Dijous dia 28, per en Jaume Oliva Alsina, en el 
22è aniversari. 
Divendres dia 29, per l’Anna Sardà Roqueta.
Dissabte dia 30, pels esposos Josep Molist Font 
i difunts de la família, i per en Josep Codina Soler.
Diumenge dia 31, a les dotze, per en Josep Pica-
ñol Solà en el 15è aniversari, i per la Dolors Puig-
desens Jutglar en el 10è aniversari.

defunCió

El dimecres dia 8 d‘abril va morir la Carme Crivillers 
i Prat, de 88 anys. La Carme havia nascut a Tona 
on vivia. Els darrers anys estava al Casal. Va morir 
a l‘Hospital de la Santa Creu de Vic i fou enterrada 
a Castellterçol. El dissabte dia 30 de maig, a les 
SIS de la tarda, celebrarem la Missa funeral, a 
l‘església parroquial de Sant Andreu. 

Des del cap de setmana passada, a la parròquia, 
hem anat recuperant els espais tancats. Vam fer 
una neteja en profunditat de la capella fonda. 
Dijous passat, l‘equip de voluntàries, va fer una 
neteja-desinfecció de l‘església parroquial. I des 
d‘avui, poc a poc, reprendrem les celebracions 
dominicals. Les campanes no s‘han descuidat 
cap dia de recordar-nos que Crist neix amb l‘alba 
del matí, ens crida i ens desvetlla, i ens convida a 
pregar. La comunitat parroquial ha viscut unida en 
la pregària i la comunió.  

neteja-desinfeCCió


