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FIDELS  DIFUNTS 
 

S'amplien les indulgències del novembre 
A causa de la persistència de la pandèmia i de les mesures per contenir-la, el Vaticà ha 
respost a les peticions de molts bisbes amb un decret que amplia les indulgències 
plenàries, de manera semblant a com es va fer l'any 2020. 
El Decret de la Penitenciaria Apostòlica estableix la possibilitat de guanyar indulgències 
plenàries amb motiu de la commemoració dels fidels difunts durant tot el mes de 
novembre. La decisió s'ha pres després d'haver escoltat "les diverses súpliques rebudes 
recentment de diversos Pastors de l'Església". La Penitenciaria, per tant, "confirma i 
prorroga per a tots els dies del mes de novembre de 2021 tots els beneficis espirituals ja 
concedits el 22 d'octubre del 2020”. 

El text explica els beneficis d'aquesta ampliació: 
"Els fidels en trauran certament intencions 
pietoses i vigor espiritual per dirigir la seva vida 
segons la llei de l'Evangeli, en comunió filial i 
devoció al Summe Pontífex, fonament visible i 
Pastor de l’Església catòlica". 

   

Una devoció molt sentida 
Aquest decret dóna resposta a la necessitat evitar les reunions, causa potencial de la 
propagació del Covid-19. El Cardenal Penitenciari, Mauro Piacenza, ha explicat que "el 
costum codificat és el d'una indulgència plenària cada dia de l'Octavari, de l'1 al 8 de 
novembre, per a tots aquells que  
visitin els cementiris resant pels difunts, i el 2 de novembre,  
concretament, la visita a una església o oratori resant el Pare  
nostre i el Credo. Aquesta és l'estàndard”. El cardenal va dir que es tracta d'una forma de 
devoció molt sentida, que s'expressa participant a la Missa i visitant els cementiris, i per 
això, perquè la gent pugui distribuir les visites sense formar-se una multitud, “s'ha decidit 
allargar en el temps la possibilitat d'utilitzar les indulgències i així durant tot el mes de 
novembre es podrà adquirir allò previst normalment per als primers 8 dies de novembre”. 
 

Reviure la fe a la vida eterna 
Pel que fa a la relació entre la solemnitat de Tots Sants i la commemoració dels difunts, el 
Penitenciari va recordar que: "Estem cridats aquests dies a revifar la nostra certesa en la 
glòria i la benaurança eternes" i va recomanar: "demanem humilment i amb confiança 
perdó pels qui ens han deixat, per les seves petites o grans faltes”. 
Font: Adriana Masotti (Vatican News) 
  
 
 
 
 



 

Què és la indulgència plenària? 

 

La indulgència és la supressió de la pena temporal dels pecats que ja estan perdonats 
pel que fa a la culpa. Quan es comet un pecat, si el creient se'n penedeix i demana perdó 
a Déu, se li perdona la culpa. Però queda pendent la pena temporal, que és un deute que 
cal “pagar” en aquesta vida o al Purgatori. S'anomena indulgència plenària perquè 
suprimeix plenament aquesta pena temporal pels pecats comesos i confessats fins aquell 
moment; o bé, es pot aplicar a les ànimes del purgatori que s'estan purificant per entrar al 
cel. 
Recordem que, a més de visitar un cementiri i resar pels difunts, per obtenir la indulgència 
plenària cal: confessar-se, rebre la Sagrada Comunió i pregar per les intencions del Papa. 
 
 
 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO  Mc 12,28-34 
 

«¿Cuál es el primero de todos los mandamientos?» 
 

Hoy, está muy de moda hablar del amor a los hermanos, de justicia cristiana, etc. Pero 
apenas se habla del amor a Dios. 
 

Por eso tenemos que fijarnos en esa respuesta que Jesús da al letrado, 
quien, con la mejor intención del mundo le dice: «¿Cuál es el primero de 
todos los mandamientos?» (Mc 12,29), lo cual no era de extrañar, pues 
entre tantas leyes y normas, los judíos buscaban establecer un principio 
que unificara todas las formulaciones de la voluntad de Dios.  
 

Jesús responde con una sencilla oración que, aún hoy, los judíos recitan 
varias veces al día, y llevan escrita encima: «Escucha, Israel: El Señor, 
nuestro Dios, es el único Señor, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus  fuerzas» (Mc 

12,29-30). Es decir, Jesús nos recuerda que, en primer lugar, hay que proclamar la 
primacía del amor a Dios como tarea fundamental del hombre; y esto es lógico y justo, 
porque Dios nos ha amado primero. 
 

Sin embargo, Jesús no se contenta con recordarnos este mandamiento primordial y básico, 
sino que añade también que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Y es que, como 
dice el Papa Benedicto XVI, «amor a Dios y amor al prójimo son inseparables, son un único 
mandamiento. Pero ambos viven del amor que viene de Dios, que nos ha amado primero». 
 

Pero un aspecto que no se comenta es que Jesús nos manda que amemos al prójimo como 
a uno mismo, ni más que a uno mismo, ni menos tampoco; de lo que hemos de deducir, que 
nos manda también que nos amemos a nosotros mismos, pues al fin y al cabo, somos 
igualmente obra de las manos de Dios y criaturas suyas, amadas por Él.  
 

Si tenemos, pues, como regla de vida el doble mandamiento del amor a Dios y a los 
hermanos, Jesús nos dirá: «No estás lejos del Reino de Dios» (Mc 12,34). Y si vivimos este 
ideal, haremos de la tierra un ensayo general del cielo.  

Rev. D. Ramón Clavería Adiego (Embún, Huesca) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

 DISSABTE 30 20h. Rosa Centellas i Roberto Arévalo Hildebcant  

 DIUMENGE 31 11 h. 

13 h. 

Pro populo 

 

 DILLUNS  1   

 TOTS  SANTS         

11 h. 

13 h. 

Jesús-Manuel Cots Balasch (26 aniv) 

Pro populo 

 DIMARTS  2 20 h. Fidels per a tots els Difunts 

 DIMECRES  3 20 h. Pascual Arbieto Medina(3 aniv.) 

 DIVENDRES  5 20 h. Francesc, Josep i Maria Carmen 

 DISSABTE  6 19 h. Guillermina-Isabel  Muriano  Solier 

DIUMENGE  7           11 h. 

13 h. 

Pro  populo 

Difunts família Junquera-Ezquerra 

 DILLUNS   8 20 h. Missa en temps de Pandèmia    
 

FESTA DE TOTS SANTS, PREGÀRIA AL CEMENTIRI 
 

El proper dilluns és la festa de Tots Sants i, com cada any, tindrà lloc una pregària en memòria dels 
difunts a les 16:30 h. Tots hi sou convidats a pregar junts pels nostres difunts. 
 

També aquest any s'inaugurarà en el cementiri un espai de reconeixement públic i de confort per a les 
persones que han patit la mort d´una criatura en l´etapa perinatal, gestacional i neonatal. 
 

MILLORES A LA PLAÇA DE L´ESGLÉSIA: 
 

 

   Volem agraïr especialment a l´Ajuntament de Sant Just Desvern 
la reparació, el passat estiu, dels bancs que envolten la plaça de 
l´església. 
 

 
 

 
 
     Mes de novembre, mes de pregària 
     per les vocacions 

 
 
 
 
 
 
 

 

7 de novembre, Dia de l’Església Diocesana, 
Col·lecta especial pel manteniment de l´Església 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Despatx parroquial, 
 Dimarts i Dijous de 18 a  19’30h. 

Horari de misses de dilluns a dissabte a les 20h., 
 diumenge 11h (Català)  i 13h. (castellano) 
Tel: 93 371 12 97. Mn. Xavier 676 75 84 61 

E-Mail: santjust664@bisbatsantfeliu.cat 
www.santjust.org/parroquia 
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