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Sant Andreu de Tona
FULL PARROQUIALFULL PARROQUIAL

Els dies feiners, a les NOU del matí, Missa de la fèria, 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.

Dilluns dia 13, 
Sant Enric. Memòria.

Dijous dia 16, 
Mare de Déu del Carme. Memòria.

Dissabte dia 18,
A les SET del vespre, Missa de vigília, a l‘església gran.

Diumenge dia 19, 
A les DEU del matí, Missa al Santuari de Lurdes. 
I a 1/4 d‘UNA del migdia, Missa solemne, a l‘església parroquial.

CelebraCions litúrgiques

una primera tanda de primeres Comunions

Diumenge passat dia 5 de juliol, van rebre per primera vegada la Comunió la Maia Montoya Garcia i en 
Cesc Naval Berga. Ambdós s‘hi  han preparat durant dos anys en la catequesi parroquial. Donada la 
situació extraordinària que hem viscut, enguany, no havien pogut fer la professió de fe el dissabte de 
la capvuitada de Pasqua tal com és costum. Per això, en Cesc i la Maia van renovar les promeses del 
Baptisme durant la celebració de l‘Eucaristia en què combregaren per primera vegada, acompanyats 
per la família i les catequistes. En acabat, van rebre el recordatori de la primera comunió. Si Déu vol, 
l‘any vinent continuaran el camí catequètic, per tal de preparar-se per rebre la Confirmació. 
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Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

despatx parroquial en temps d‘estiu

Durant els mesos de juliol i agost no hi haurà 
horari especific d‘atenció al despatx parroquial els 
divendres. Per tal de localitzar en tot moment al 
rector, podeu trucar-lo al telèfon mòbil, que és el 
658096493, o bé al 938124077. També el trobareu 
en acabada la Missa de les nou del matí.

Funeral

El dissabte dia 4 de juliol, a les onze del matí, vam 
celebrar la Missa funeral d‘en Jordi Sala Gaudier 
de 63 anys. En Jordi havia nascut a Barcelona i 
vivia a Tona. Va morir a l‘Hospital Universitari de 
Vic. 

exèquies

El dilluns dia 6 de juliol, vam celebrar la Missa 
exequial d‘en Joan Francesc Clusellas Adell de 54 
anys. En Joan Francesc havia nascut a Tona, on 
va morir.

Que no hi hagi per a ells més nit, ni els hi calgui la 
llum dels grèsols o la del sol. Que Déu máteix els  
il·lumini (cfr. Ap 22, 5)

intenCions de misses

Diumenge dia 12, a les deu del matí, per la Car-
me Auferil Almató en el 3er aniversari i pel seu es-
pòs Josep Molist Blasi. A 1/4 d’una del migdia, 
per la Maria Roqueta i en Josep Sardà, i per la 
Mercè Busoms Bertrana, en el 17è aniversari.
Dilluns dia 13,  per en Joaquim Rotllant Martí.
Dimarts dia 14, per en Josep Camprubí Currubí
Dimecres dia 15, pels esposos Joan Lleopart Prat i 
Dolors Coll Roqueta i difunts de la família.
Dijous dia 16, per la Carme Prat, i per la Dolores 
Serra.
Divendres dia 17, en acció de gràcies.
Dissabte dia 18, per en Pere Casas en el 26 ani-
versari, i per en Carlos Masiferm Sans.
Diumenge dia 19, a les deu del matí, pro populo. 
A 1/4 d’una del migdia, pels esposos Joan Vilase-
ca i Àngela Cirera, i pels esposos Carme Baulenas 
i Miquel Casanovas.

agenda pastoral

Diumenge dia 19, a les SIS de la tarda, trobada 
anual dels brots de poesia, al jardí de la rectoria

La Pepita Rovira, feligresa de la 
nostra parròquia ha fet donació 
d‘un bon nombre de mascaretes 
elaborades per ella mateixa durant 
el confinament. Una part eren 
de mesura petita, pels infants de 
catequesi. Les altres les vam posar 
a l‘entrada de l‘església per a qui 
les vulgui o les necessiti, sobretot 
ara que es fa obligatori portar-les 
en tots els espais públics. Gràcies 
Pepita!

leCtoralia

José Maria Rodríguez Olaizola, sj. En Tierra de 
todos. Sal Tarrae 2020

L’autor és un jesuïta 
nascut l’any 1970. 
Sociòleg de pro-
fessió, ens ofereix 
una reflexió sobre 
la societat contem-
porània i de com 
l’Església encaixa 
en aquesta socie-
tat. De lectura àgil i 
atractiva, l’autor 
repassa qüestions 
d’actualitat com és 

ara el lloc de la dona, la situació de les persones 
amb orientació homosexual, o en situació irre-
gular, la crisi dels abusos o d’altres temes que 
formen part del debat social actual, sempre molt 
ben contextualitzats i des de la perspectiva de la 
fe viscuda en una Església que no és uniforme 
sinó que alberga diverses sensibilitats i actituds. 
Dues centes pàgines molt llegidores que poden 
ser especialment atractives per a persones que 
valoren i estimen l’Església encara que en aquest 
moment se n’hagin distanciat o bé no s’hi sen-
ten identificades. En definitiva, una visió serena 
i valenta a realitats i qüestions actuals en la nos-
tra societat, de les quals l’Església d’avui -amb 
les seves ombres i les seves llums- té la mis-
sió d’oferir respostes esperançadores per a uns 
temps nous. Com a bon jesuïta i millor comuni-
cador, Olaizola camina per la frontera, suggereix 
i ens ofereix referents per a continuar sostenint-
nos dins l’Església. 


