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TOTS  SANTS  I  MEMÒRIA DELS FIDELS DIFUNTS 

 
En plena estació meteorològica de la tardor, en el nostre calendari del santoral, ens surten al pas 
aquests dos dies que, en les respectives celebracions litúrgiques, cada una d’elles expressa el 
misteri de la fe cristiana en una basant diferent però rica en contingut. 
En primer lloc em fixo en l’ambient que ens ofereix la natura. L’estació és la que popularment 
s’anomena la de la “caiguda de la fulla”. Amb aquesta imatge tan gràfica es vol expressar 
l’acabament del temps esplendorós dels arbres coberts de vitalitat expressada amb tota la 
formosor de les fulles de diferents verds durant la primavera i l’estiu, ara ja grogues i que van 
caient emportades pel vent i la pluja. Això indica la fi d’una etapa de vida que ha anat sumant al 
pas dels anys i l’envelliment del tronc, fins que arribi l’hora de la mort floral. 
Envoltats per l’ambient melancòlic dels boscos i jardins i, també, de la variada formosor de colors 
que els guarneixen, ens trobem amb aquestes dues dates que ens fan present la vida i la mort 
nostra, com a part que formem d’aquesta “casa” de tots (tal com nomena el papa al nostre 
planeta terra) i que fem la mateixa ruta amb el néixer, viure, reproduir-se i morir. 
Tota aquesta descripció de la natura que ens situa en la realitat de la nostra condició humana 
permet que contemplem, des de la fe, el que també ens ofereixen aquestes dues celebracions 
que és el missatge de VIDA que ens portà Jesús des de la seva condició humana com nosaltres 
amb la seva mort i, també, amb la seva resurrecció per la seva condició divina. 
El record dels nostres difunts fa que projectem la vida més enllà de la mort per l’esperança que 
ens dóna la promesa de resurrecció nostra que Jesús ens promet amb la seva donada la nostra 
condició espiritual que tenim a semblança d’Ell. Ell es va fer a semblança nostra fins en la mort. 
Ell és qui ens fa a semblança d’Ell en la resurrecció. Creure en el  pas de la mort a la vida eterna 
és el que fa que els humans puguem viure convençuts que la nostra vida, tota ella, la d’ara i la de 
després està unida perquè la que obtindrem, en finir la d’aquí; serà la nostra plenitud en Déu. 
Per això la festa de Tots Sants és el reconeixement, amb tota l’Església, que moltíssims homes i 
dones, infants, joves i grans, ja varen viure aquesta vida de cada dia, en el nostre món, amb la 
qualitat mostrada de la vida eterna que Jesús ens va donar a conèixer amb el seu Evangeli o 
Bona Notícia. 
Festejar totes aquestes persones, i les que Déu sap, és viure convençut que tots fem el mateix 
camí i que si els recordem com a Sants és perquè ens són un exemple del que podem ser 
nosaltres; i els difunts de les nostres famílies i amistats, preguem perquè ja gaudeixin de la 
mateixa “casa” del Pare del cel.   
                                                                                                                                                                        
Mn. Joaquim Rius 

 

 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Lc 19,1-10 
 

Lucas narra el episodio de Zaqueo para que sus lectores descubran mejor lo que 
pueden esperar de Jesús: el Señor al que invocan y siguen en las comunidades 
cristianas «ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido». No lo han de olvidar. 

 

 
 
 
Al mismo tiempo, su relato de la actuación de Zaqueo ayuda a responder a la 

pregunta que no pocos llevan en su interior: ¿Todavía puedo cambiar? ¿No es ya 
demasiado tarde para rehacer una vida que, en buena parte, la he echado a perder? ¿Qué pasos puedo 
dar? Zaqueo viene descrito con dos rasgos que definen con precisión su vida. Es «jefe de publicanos» y es 
«rico». En Jericó todos saben que es un pecador. Un hombre que no sirve a Dios sino al dinero. Su vida, 
como tantas otras, es poco humana. 

 

Sin embargo, Zaqueo «busca ver a Jesús». No es mera curiosidad. Quiere saber quién es, qué se 
encierra en este Profeta que tanto atrae a la gente. No es tarea fácil para un hombre instalado en su 
mundo. Pero éste deseo de Jesús va a cambiar su vida. 

 

El hombre tendrá que superar diferentes obstáculos. Es «bajo de estatura», sobre todo porque su vida 
no está motivada por ideales muy nobles. La gente es otro impedimento: tendrá que superar prejuicios 
sociales que le hacen difícil el encuentro personal y responsable con Jesús. 

 

Pero Zaqueo prosigue su búsqueda con sencillez y sinceridad. Corre para adelantarse a la 
muchedumbre, y se sube a un árbol como un niño. No piensa en su dignidad de hombre importante. Sólo 
quiere encontrar el momento y el lugar adecuado para entrar en contacto con Jesús. Lo quiere ver. 

 

Es entonces cuando descubre que también Jesús le está buscando a él pues llega hasta aquel lugar, lo 
busca con la mirada y le dice: "El encuentro será hoy mismo en tu casa de pecador". Zaqueo se baja y lo 
recibe en su casa lleno de alegría. Hay momentos decisivos en los que Jesús pasa por nuestra vida 
porque quiere salvar lo que nosotros estamos echando a perder. No los hemos de dejar escapar. 

 

Lucas no describe el encuentro. Sólo habla de la transformación de Zaqueo. Cambia su manera de 
mirar la vida: ya no piensa sólo en su dinero sino en el sufrimiento de los demás. Cambia su estilo de 
vida: hará justicia a los que ha explotado y compartirá sus bienes con los pobres.    

 

Tarde o temprano, todos corremos el riesgo de "instalarnos" en la vida renunciando a cualquier 
aspiración de vivir con más calidad humana. Los creyentes hemos de saber que un encuentro más 
auténtico con Jesús puede hacer nuestra vida más humana y, sobre todo, más solidaria." 

José Antonio Pagola.  
 

VIDA  DE LA  PARRÒQUIA 
 
 INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE:29 20h.  

DIUMENGE:30 11h. 
13h. 

Miguel, Júlia  i Toni. 
MISA EXTREMEÑA 

DILLUNS:  31 20h. Difunts família Sans-Rosell. 

DIMARTS: 1 11h. 
13h. 

Jesús-Manel Cots Balasch. 

DIMECRES: 2 20h. Memòria de tots els Fidels Difunts               

DIJOUS: 3 20h. Difunts família  Bosch-Saumench 

DIVENDRES: 4 20h. Juan Pancorbo,José de castro,Felisa Martínez,Felisa de Castro,Angel de Castro,Tiberi 
Rodríguez 

DISSABTE: 5 20h.  

DIUMENGE: 6                11h. 
13h. 

 
família Junquera-Ezquerra; Santa Marín Villena (1aniv) 

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


 
 

 MES DE PREGÀRIA PER LES VOCACIONS 
Com  cada any el mes de Novembre es dedica, en totes les diòcesis de Catalunya, a pregar per 
les vocacions a la vida sacerdotal o religiosa. Es fa una cadena de tres dies per diòcesi. A la 
nostra li corresponen els dies 9, 19 i 29. Vetllem per tenir-ho present particularment. Com a 
comunitat, el dimecres 9 i el dimarts 29, iniciarem una pregària mitja hora abans de la missa i 
unida a la mateixa eucaristia dels dies feiners. El dissabte 19 pregarem a la missa de vigília. 
 

  CONDOLENÇA 
La donem als familiars dels difunts: N’Andrés Muñoz Pérez i En Francesc-Xavier Serra Gabriel. I 
desitgem que els  difunts gaudeixin de la Vida per sempre a la casa del Pare. 
 

  COL·LECTA EXTRA PER AL DOMUND  
Es va recollir la quantitat  de  459.64 € 
L’any passat 748.83 € 
 

 

DIMARTS  DIA 1,  “TOTS SANTS” 
 

PREGÀRIA COMUNITÀRIA AL CEMENTIRI: 
A LES 4’30h  DE LA TARDA. 

 


