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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.

Dilluns 1 de juny,
Dilluns de Pasqua Granada
Benaurada Verge Maria, Mare de l’Església. 
Memòria.
A les DEU del matí, Missa de la Mare de Déu, 
ofrena i benedicció de les roses, al Santuari de 
Lurdes. 

A partir de la segona fase del desconfinament, 
l’aforament en els temples serà del 50%. 

Dimarts dia 2,
Sants Marcel·lí i Pere, màrtirs. Memòria.

Dijous dia 4, 
Jesucrist, gran Sacerdot per sempre. Festa.

CelebraCions litúrgiques

Després del llarg confinament, el dia 
de Santa Joaquima vam celebrar 
novament la Missa a la capella del 
convent, demanant la intercessió de la 
Santa Mare. Vam fer la benedicció del 
nou altar, expressió simple i noble del 
lloc simbòlic on Crist parteix el pa en 
l`àpat fratern, centre de la mirada on 
la comunitat es reuneix cada dia per 
pregar amb el cor de tota l‘Església.

santa Joaquima 

Divendres dia 5, 
Sant Bonifaci, bisbe i màrtir. Memòria.

Dissabte dia 6,
A les SET del vespre, Missa de vigília, a l‘església 
gran.

Diumenge dia 7, 
Santíssima Trinitat
A 1/4 d‘UNA del migdia, Missa solemne, 
a l‘església gran. 
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Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

intenCions de misses

Diumenge dia 31, a 1/4 d’una, per en Josep Pica-
ñol Solà en el 15è aniversari, i per la Dolors Puig-
desens Jutglar en el 10è aniversari, per la Mª Car-
me Verdaguer i en Manel Arnaus, i per en Manel 
Ramos Ocaña, en el 10è aniversari
Dilluns dia 1, pels esposos Josep Roquet i Anna 
Fabregar.
Dimarts dia 2, pels esposos Joan Lleopart i Dolors 
Coll Roqueta i difunts de la família.
Dimecres dia 3, per en Josep Codina Soler. 
Dijous dia 4, per en Josep Ges Vila.
Divendres dia 5, per en Josep Fabré Freixanet i 
difuns de la família..
Dissabte dia 6, pels esposos Josep Roquet i Anna 
Fabregar, per la Miquela Codina, i pels esposos 
Jaume Vilaró i M. Teresa Romeu.
Diumenge dia 7, a 1/4 d’una, per en Joaquim Vi-
lella Fabré i Anita Buxaderas Pujol, per en Bernat 
Noguera Vilella, per en Carlos Felius Terricabras, i 
per la Dolors Puigdesens Jutglar.

defunCions

El dimarts dia 9 de març va morir la Maria Sardà 
Roqueta, de 89 anys, vídua d‘en Josep Basomba 
Giralt. La Maria havia nascut a Tona. Es va celebrar 
la Missa exequial i fou enterrada a la parròquia de 
Sant Mateu de Bages, on vivia des de feia molts 
anys.

El dilluns dia 30 de març va morir en Josep Serra 
Vilella, de 94 anys, vidu de Conxita Guadalupe. En  
Josep havia nascut a Tona. Va morir a Barcelona  
on vivia i on fou enterrat.

Que reposin en la pau del Senyor

grup Whatsapp parròquia

La cosa ha vingut donada per tota aquesta situació 
inesperada de l’epidèmia. En alguns moments es 
feia urgent poder comunicar amb la comunitat pa-
rroquial, i no teníem manera de fer-ho amb agilitat 
i arribant a tothom. El WhatsApp sembla que pot 
ser una eina interessant atès que el seu ús és molt 
estès. Ens pot servir per a poder estar en contacte 
amb els qui participeu de la vida parroquial. Així 
doncs, el farem servir per trametre informacions 
que tinguin a veure amb les activitats i celebra-
cions de la parròquia. Amb coses inesperadas o 
notícies que considerem significatives i d’interès 
general. No es tracta de penjar vídeos ni textos, 
ni compartir opinions. Vosaltres només podreu 
rebre les notificacions. I seràn les estrictament 
imprescindibles. En tot cas, si voleu respondre o 
estar en contacte amb el rector ja sabeu que estic 
sempre disponible. Podeu enviar-me les vostres 
opinions, suggeriments o advertiments, tal com ja 
feu habitualment al meu WhatsApp personal, que 
correspon al número de telèfon 658096493 o bé a 
la Carme Oliva, que coordina la gestió pastoral i 
que correpon al número 690309853.
Per aquest motiu, si voleu formar part d’aquesta 
xarxa de comunicació, us demanem que ens pas-
seu el número de telèfon mòbil escrit en un pape-
ret. I us afegirem al xat. 

Ingressos 

Donatius          2.155,74
Col·lecta de Nadal             722,71
Caixeta del Pa dels pobres              68,02
Total ingressos          2.946,47
 
Despeses 

Liquidació manteniment 
Rebost solidari any 2018 (1)            797,27
Xerrada Projecte dol             190,00
Ajuda i sosteniment de families           899,50
Despeses varies                          36,85
Total despeses          1.923,62
 
(1)  Caritas parroquial va gestionar el Rebost 
Solidari fins el dia 31 de desembre de 
2018. Després d‘aquesta data, la gestió fou 
traspassada. Aquestes despeses corresponen 
a factures i càrrecs d‘aquest període que 
vingueren a inicis de l‘any 2019.

memòria 
eConòmiCa de 
l‘any 2019 


