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TOTS  SANTS   i    DIADA DELS FIDELS DIFUNTS     
 

En el calendari i tenint en compte les celebracions que fem l’Església, la dedicació dels dos motius 
de l’enunciat d’aquest escrit es barregen i es confonen. 
La diada de Tots Sants és diada festiva en les celebracions litúrgiques. Es celebra el triomf de tots 
els homes i dones que al llarg de la història han restat fidels a l’Evangeli de Jesús amb una vida 
plena dels valors que Ell ens proposà als qui el volguessin seguir els anys de permanència en 
aquest món. Lògicament l’Església, al llarg dels segles, ha anat reconeixent oficialment les qualitats 
que persones de totes les edats varen demostrar, amb la seva manera de viure que eren fidels al 
do de la fe vivint d’una manera testimonial el dia a dia, amb senzillesa o amb actes i empreses 
heroiques pel servei dels altres i amb una espiritualitat de comunió amb Jesús. 
Donada la seva manifestació evident d’una vida viscuda amb aquesta intensitat, l’Església n’ha 
reconegut moltíssimes persones. És a tota aquesta multitud dels nomenats Sants i Santes, tot i que 
tenen cada un d’ells el seu dia particular de celebració en el calendari, un dia a l’any es dóna 
gràcies a Déu per tant de bé que van fer en el nostre món tots ells i elles, en llurs circumstàncies 
personals i socials que els envoltaven. 
A més, sense perdre de vista que no són sants, només, els que l’Església oficialment nomena, sinó 
que multituds immenses que no es podrien comptar també gaudeixen de la plenitud de la glòria que 
Jesús amb la seva mort i resurrecció, va merèixer per a tota la humanitat del llarg dels segles. 
Tot això que celebrem la nostra Església en la diada del primer dia  del mes de Novembre, que 
encara se’l considera també festiu en l’àmbit civil, es barreja amb la diada de record de tots els 
difunts, que no és civilment festiu. 
El dia 2 del mateix mes, doncs, fem memòria de tots els difunts en totes les celebracions de 
l’eucaristia d’aquest dia. Ens recordem de tots perquè hagin acceptat el regal de la glòria per 
sempre que se’ns va prometre, com a regal del Pare en venir nosaltres a l’existència en aquest 
món. 
Encara que sigui un record trist, pel fet de tenir presents els qui ens han deixat i que estimàvem, i a 
qui estàvem units per vincles familiars, d’amistat, de relació, de convivència veïnal, laboral, 
d’activitat o esplai... voldríem que en aquesta data féssim memòria de tota la vida que vàrem 
compartir i ens van oferir els anys que coincidirem. Per això preguem perquè els desitgem el millor: 
que gaudeixin de la vida eterna a la casa del Pare que, Jesús, ens va dir que ressuscitant ens hi 
anava a preparar-nos lloc per a tots.  
Fem d’aquestes dues dates dos dies de joia, de vida plena, de record vivent, d’esperança de 
trobament amb ells en la glòria per a tots, amb la resurrecció que cadascú li esdevindrà. Aquesta 
és la fe i l’esperança veritablement cristianes i que es fonamenten en el missatge evangèlic de 
Jesús: “Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi, encara que mori, viurà”. 
                                                                                                                        Mn.Joaquim Rius     
 
 
 
 
 



 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY : Mt 22, 34-40 
                                                         

La religión cristiana les resulta a no pocos un sistema religioso difícil de entender y, sobre todo, un 
entramado de leyes demasiado complicado para vivir correctamente ante 
Dios. ¿No necesitamos los cristianos concentrar mucho más nuestra atención 
en cuidar antes que nada lo esencial de la experiencia cristiana? 

Los evangelios han recogido la respuesta de Jesús a un sector de fariseos 
que le preguntan cuál es el mandamiento principal de la Ley. Así resume 
Jesús lo esencial: lo primero es “amarás el Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con todo tu ser”; lo segundo es “amarás a tu 
prójimo como a ti mismo”. 
La afirmación de Jesús es clara. El amor es todo. Lo decisivo en la vida es 
amar. Ahí está el fundamento de todo. Lo primero es vivir ante Dios y ante los 

demás en una actitud de amor. No hemos de perdernos en cosas accidentales y secundarias, 
olvidando lo esencial. Del amor arranca todo lo demás. Sin amor todo queda pervertido. 
Al hablar del amor a Dios, Jesús no está pensando en los sentimientos o emociones que pueden  
brotar de nuestro corazón; tampoco nos está invitando a multiplicar nuestros rezos y oraciones. 
Amar al Señor, nuestro Dios, con todo el corazón es reconocer a Dios como Fuente última de 
nuestra existencia, despertar en nosotros una adhesión total a su voluntad, y responder con fe 
incondicional a su amor universal de Padre de todos. 
Por eso añade Jesús un segundo mandamiento. No es posible amar a Dios y vivir de espaldas a 
sus hijos e hijas. Una religión que predica el amor a Dios y se olvida de los que sufren es una gran 
mentira. La única postura realmente humana ante cualquier persona que encontramos en nuestro 
camino es amarla y buscar su bien como quisiéramos para nosotros mismos. 
Todo este lenguaje puede parecer demasiado viejo, demasiado gastado y poco eficaz. Sin 
embargo, también hoy el primer problema en el mundo es la falta de amor, que va 
deshumanizando, uno tras otro, los esfuerzos y las luchas por construir una convivencia más 
humana. 
Hace unos años, el pensador francés, Jean Onimus escribía así: “El cristianismo está todavía en 
sus comienzos; nos lleva trabajando solo dos mil años. La masa es pesada y se necesitarán siglos 
de maduración antes de que la caridad la haga fermentar”. Los seguidores de Jesús no hemos de 
olvidar nuestra responsabilidad. El mundo necesita testigos vivos que ayuden a las futuras 
generaciones a creer en el amor pues no hay un futuro esperanzador para el ser humano si termina 
por perder la fe en el amor. 
                                                                                                                  José Antonio Pagola 
 
 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

 

 

DISSABTE:28 20h. Juanjo Garriga Calonge 

DIUMENGE:29 11h. 
13h. 

 

DILLUNS: 30 20h.  

DIMARTS:31 20h  
DIMECRES: 1 11h. 

13h. 
Jesús-Manel Cots Balasch (22aniv.) 

DIJOUS: 2 20h. PER TOTS ELS FIDELS DIFUNTS 

DIVENDRES:3 20h.  
DISSABTE:4 20h. MISSA FAMILIAR 

DIUMENGE:5 11h. 
13h. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

REUNIONS: DIJOUS, dia 2, a les 20’30h. pares dels infants de la  catequesi, als locals parroquials. 
 

MISSA FAMILIAR: Dissabte vinent, dia 4, a les 20h., amb la participació dels infants dels grups de 
catequesi i llurs pares. 
 

BAPTISMES: Aquesta setmana han rebut el baptisme: Guillermo Guiu Villa, Emma Garcia 
Medina, Ana Garcia Medina, Alana Álvarez Aicart i Ona Olivella Dotras . Donem-ne gràcies a Déu. 
 

ROMERIA  A  MONTSERRAT:     QUEDA ANULADA  
 

LOTERIA DE NADAL: Ja podeu disposar dels talonaris o participacions del sorteig de Nadal amb 
el Nº 37735. Adquiriu-los al despatx parroquial. 
 

DIMECRES  DIA 1,  “TOTS SANTS” 
PREGÀRIA COMUNITÀRIA AL CEMENTIRI: A LES 4’30h  DE LA TARDA. 

 
 
 

PARRÒQUIA DELS SANTS JUST I PASTOR 
E-Mail: justipastor@telefonica.net 

Despatx parroquial: dimarts i dijous, de 18 a 20  
www.santjust.org/parroquia  
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