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La solemnitat de Tots els sants, el dia 1 de novembre, és la celebració de la memòria de tots els sants 
canonitzats per l'Església, és a dir, reconeguts que ja són al cel i per tant poden intercedir pels qui encara 
ens trobem a la terra. Però atès que hi ha moltes més persones al cel, els noms de les quals són 
desconeguts per a nosaltres, l'Església destina un altre dia a aquests “sants anònims”: anònims per a 
nosaltres però perfectament coneguts per a Déu. Així també, la festa dels Fidels difunts, el 2 de 
novembre, respon a una llarga tradició de fe a l'Església: pregar per aquells fidels que han acabat la seva 
vida terrenal i que es troben encara en estat de purificació al Purgatori.  
 
El Catecisme de l'Església Catòlica ens recorda que els qui moren en gràcia i amistat de Déu però no 
perfectament purificats, passen després de la mort per un procés de purificació, per obtenir la completa 
bellesa de la seva ànima.  
 
L'Església anomena "Purgatori" aquesta purificació; i per parlar que serà com un foc purificador, es basa 
en aquella frase de Sant Pau: "L'obra de cadascú quedarà al descobert, el dia que passin pel foc. Les 
obres que cadascú ha fet es provaran al foc". (1Cor. 3, 14). La proximitat entre dues dates, l'1 i 2 de 
novembre en el calendari litúrgic determina dos dels dies més rellevants per a la commemoració dels qui 
han experimentat el dol per un ésser estimat i també per als qui unes dates com aquestes els fa pensar 
en la fugacitat del temps i els obre a la reflexió sobre l´eternitat.  
És per això que l'esperança (i desig) que els éssers estimats que se'ns han avançat a la trobada de Déu 
estiguin en aquesta segona categoria allò que ens mou a anomenar “dia dels difunts” especialment al 2 
de novembre. 
El Papa Francesc ens convida a viure la característica principal de la vida cristiana en plenitud, recorda 
que no hi ha santedat “sense alegria”, però tampoc “sense profecia”.  

Són dos aspectes de l'estil de la vida dels sants, que mostren el camí que porta al Regne de Déu i a la 
felicitat.  

L'alegria, perquè altrament la fe es converteix “en un exercici rigorós i opressiu, i corre el risc d'emmalaltir
-se de tristesa”. Mentre que el missatge “contracorrent de Jesús”, ens diu que la “veritable plenitud de la 
vida s'arriba seguint-lo”: buidant-se d'un mateix per “deixar espai a Déu”.  

L'alegria del cristià "no és l'emoció d'un moment o un simple optimisme humà", sinó "la certesa de poder 
afrontar cada situació sota la mirada amorosa de Déu, amb la valentia i la força que procedeixen d'Ell". 
Ser sants és recórrer el camí de les Benaurances aquest és el "missatge programàtic de Jesús”,  que ens 
mostren “el camí que porta al Regne de Déu i a la felicitat.  

Ens encomanem a Tots els sants i demanem per tots els difunts que ens han precedit.  

Mn Juan Pablo  Calvo, rector. 

No et quedis sense!!!! 
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L’ART DEL RETAULE 

El proper dissabte 5 de novembre tindrem l’oportunitat de 

participar i conèixer la tècnica d’arts plàstiques del retaule de 

mans de la professora Puri Martín, deixeble d’en Jordi Vila i 

Rufas, autor dels retaules de la cripta de la nostra parròquia.  

A les 11h començarà la sessió al Centre Parroquial C/Sant 

Josep n.13 i a partir de les 12:30 a la parròquia, tindrem la 

possibilitat de participar en la visita comentada dels retaules 

que realitzarà l’Alexis Serrano, director de l’arxiu comarcal del 

Maresme. Us hi esperem. 

EXPOSICIÓ I PREGÀRIA AL SANTÍSSIM 
 
L'exposició i benedicció amb el Santíssim 

Sagrament és un acte comunitari on ha de ser 

present la celebració de la Paraula de Déu i el 

silenci contemplatiu. L'exposició eucarística 

ajuda a reconèixer-hi la meravellosa presència 

de Crist o convida a la unió més íntima amb 

ell, que adquireix el seu cim en la comunió 

Sacramental. Quan adorem entrem en una 

relació íntima amb el Senyor que és present al 

Santíssim Sagrament. És la nostra resposta de 

fe i d'amor cap a Ell, que essent Déu es va fer 

home, demostrant-nos amb el lliurament, el 

seu amor per nosaltres fins a l'eternitat. 

Adorant-lo, estem reconeixent la seva 

misericòrdia, escollint aquesta forma per 

quedar-se amb nosaltres, i alhora també 

reconeixem la seva majestat, que Ell és Déu, 

confessant així la seva presència real i veritable 

i substancialment. Els adoradors resen davant 

d'Ell, intercedint per altres, per les seves 

pròpies necessitats i agraint alhora tots els 

beneficis donats.  

Quan adorem,  estem acompanyant amb 

sentiments també de reparació pels pecats 

nostres i de tota la humanitat, posem davant 

d'Ell, els nostres esforços i la nostra voluntat, 

per respondre a la seva gràcia buscant així la 

santedat a què estem cridats. 

 


