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TOTS  SANTS   I   DIFUNTS 

 
No és per casualitat que aquestes dues diades constin juntes en els nostres calendaris. El que 
essent  festiu el dia de Tots Sants es situa la memòria de tots els fidels difunts el dia que no li 
pertoca i no se li dóna el sentit joiós de festa al primer dia amb la dedicació als difunts en els nostres 
cementiris. Els esdeveniments que popularment es situen en unes dates determinades, esdevenen 
costum. En aquest mateix sentit hi ha llocs que malgrat la festa capgirada que fa la gent del poble, 
no han deixat de fer la celebració en memòria de tots els difunts el dia que li pertoca que és el dia 2 
de Novembre. 
Les dues diades estan juntes per una raó de fe i de la teologia de la nostra Església. En la professió 
de la fe que fem cada diumenge a la celebració de l’Eucaristia diem: “Crec en la comunió dels sants” 
que expressa amb paraules el que l’Esperit Sant fa en l’estreta comunió de tots els batejats amb 
Jesucrist i per tant entre nosaltres els que estem en aquest món i amb tots els sants que estan en la 
plenitud del Regne de Déu. La glòria que ja gaudeixen els sants a la Casa del Pare, perquè és 
l’esperança dels que encara vivim en aquest món, és el omple de goig i fa esperar aquell encontre 
com a plenitud nostra en Déu mateix. 
A l’ombra de tants germans nostres que reconeixem que gaudeixen plenament de la seva identitat 
amb l’obra redemptora de Jesucrist perquè varen intentar, mentre eren en aquest món, de viure 
d’acord amb el que creien emmirallant-se en l’Evangeli, nosaltres els celebrem, en donem gràcies i 
lloem Déu per tots ells que són els nostres intercessors. 
La festa de Tots Sants és l’expressió d’aquesta joia perquè l’obra  
salvadora que Jesucrist ha dut a terme ha fruitat en moltíssim  
germans nostres que han deixat una petja en la nostra història personal o eclesial. 
No expresso tot això pensant només en els sants, sinó en tots els nostres difunts. Aquesta és la 
motivació que tenim en la segona diada de la Memòria de tots els Fidels Difunts. 
Els que ens han precedit volem que estiguin a la Casa del Pare, tot i que potser no varen expressar 
amb tanta vehemència la seva fe, per això preguem per ells amb la mateixa comunió que participem 
amb els sants. Esperem que les nostres pregàries els ajudin, perquè els varem estimar i els 
estimem. 
Tradicionalment els sants són els que formen l’Església triomfant i els difunts en general, l’Església 
purgant. Els que anem lluitant en aquest món som l’Església militant. I és el mateix Esperit Sant que 
manté la comunió i la unitat de l’Església en el devenir de la història. 
Donem doncs a aquestes diades el sentit que li pertoca, per trobar el més encertat  paper de 
nosaltres en celebrar-les com a cristians, no exigerant en d’altres aspectes que les envolten. 

                                                                Mn. Joaquim Rius 

 
 
 
 
 
 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Jn  14,1-6 

 

     Los seres humanos de hoy no sabemos qué hacer con la muerte. A veces, lo único que se nos 

ocurre es ignorarla y no hablar de ella. Olvidar cuanto antes ese triste suceso, cumplir los trámites 

religiosos o civiles necesarios y volver de nuevo a nuestra vida cotidiana. 

     Pero tarde o temprano, la muerte va visitando nuestros hogares arrancándonos nuestros seres 

más queridos. ¿Cómo reaccionar entonces ante esa muerte que nos arrebata para siempre a nuestra 

madre? ¿Qué actitud adoptar ante el esposo querido que nos dice su último adiós? ¿Qué hacer ante 

el vacío que van dejando en nuestra vida tantos amigos y amigas? 

     La muerte es una puerta que traspasa cada persona en solitario. Una vez cerrada la puerta, 

el muerto se nos oculta para siempre. No sabemos qué ha sido de él. Ese ser tan querido y cercano 

se nos pierde ahora en el misterio insondable de Dios.  

   ¿Cómo relacionarnos con él? 

       Los seguidores de Jesús no nos limitamos a asistir pasivamente al hecho de la muerte. 

Confiando en Cristo resucitado, lo acompañamos con amor y con nuestra plegaria en ese misterioso 

encuentro con Dios. En la liturgia cristiana por los difuntos no hay desolación, rebelión o 

desesperanza. En su centro solo una oración de confianza: “En tus manos, Padre de bondad, 

confiamos la vida de nuestro ser querido” 

 

     ¿Qué sentido pueden tener hoy entre nosotros esos funerales en los que nos reunimos personas 

de diferente sensibilidad ante el misterio de la muerte? ¿Qué podemos hacer juntos: creyentes, 

menos creyentes, poco creyentes y también increyentes?             

       A lo largo de estos años, hemos cambiado mucho por dentro. Nos hemos hecho más críticos, 

pero también más frágiles y vulnerables; somos más incrédulos, pero también más inseguros. No 

nos resulta fácil creer, pero es difícil no creer. Vivimos llenos de dudas e incertidumbres, pero 

no sabemos encontrar una esperanza. 

A veces, suelo invitar a quienes asisten a un funeral a hacer algo que todos podemos hacer, cada 

uno desde su pequeña fe. Decirle desde dentro a nuestro ser querido unas palabras que expresen 

nuestro amor a él y nuestra invocación humilde a Dios: 

     “Te seguimos queriendo, pero ya no sabemos cómo encontrarnos contigo ni qué hacer por 

ti. Nuestra fe es débil y no sabemos rezar bien. Pero te confiamos al amor de Dios, te dejamos 

en sus manos. Ese amor de Dios es hoy para ti un lugar más seguro que todo lo que nosotros 

te podemos ofrecer. Disfruta de la vida plena. Dios te quiere como nosotros no te hemos 

sabido querer. Un día nos volveremos a ver”.                                                                        

                                                                                                                           José Antonio Pagola. 

 

 
 
 
 
 INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE:1 11h 
13h. 
20h. 

Jesús Cots Balasch (19è.aniversari) 
 
MISSA  PER  TOTS ELS  FIDELS  DIFUTS 

DIUMENGE:2 11h 
13h.. 

 

DILLUNS:3 20h. Marçal; Rosalia i Anna Maria. 

DIMARTS:4 20h  

DIMECRES:5 20h. Josep Guarro Rovira 

DIJOUS:6 20h  

DIVENDRES:7 20h  

DISSABTE:8 20h  

DIUMENGE:9                  11h   
13h. 

 



http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Pagola


 
 
REUNIONS:   
DIMECRES dia 5, a les 21’15 grup de « Justícia i Pau » 


IX JORNADES DE FORMACIÓ I ANIMACIÓ PASTORAL 
Es faran a la Casa de l’Església de St. Feliu, els dies 10, 11, 12 i 13, d’aquest mes, de 2/4 
de 10 a les 11 del vespre. 
La setmana vinent anotarem els temes i els conferenciants. 
Avui posem les dates per les vostres agendes. 

ROMERIA  A  MONTSERRAT: 
La farem el proper 23 de Novembre. Per inscripcions al despatx parroquial. El  preu  total  
és  de  40 €.  
 

LOTERIA DE NADAL:  
Ja podeu disposar dels talonaris o participacions del sorteig de Nadal.  Adquiriu-los al 
despatx parroquial.  





