30 de OCTUBRE de 2016
DIUMENGE XXXI DE DURANT L’ANY
ACOMPANYATS PELS SANTS,
AMB UN RECORD AGRAÏT PELS DIFUNTS
Les festes de Tots sants i de tots els fidels difunts són dues dates molt arrelades
en la tradició litúrgica i familiar de les nostres terres; tant que han esdevingut un referent tant pels creients com per a molta gent de bona voluntat que aquests dies omple
els cementiris per honorar els seus difunts.
És un fet inqüestionable que tota persona, sigui o no creient, s’ha d’enfrontar un
dia o un altre a la pregunta per la limitació de l’ésser humà; ja sigui la malaltia,
l’envelliment, o un absurd accident, tots sabem que hi ha un punt i final en la nostra
vida biològica, que no és eterna.
La pregunta per la mort no és una pregunta sense sentit sinó més aviat tot el contrari, és la pregunta que ens pot ajudar a donar sentit a tota la vida.
Davant d’aquesta finitud humana que la mort fa evident, i si es vol fugir de
l’absurd, molts han buscat el sentit dels anys d’existència en l’aportació que han fet i
han rebut dels altres. Diuen: “tal persona perdura en el nostre record, en la seva obra,
en allò que ha deixat”. És una forma de perdurar que ja ens agradaria que fos dita de
cada un de nosaltres, perquè si el record que es té de nosaltres és positiu, senyal que la
nostra vida ha estat una benedicció per aquelles persones o per aquella comunitat humana. Només cal obrir una enciclopèdia i ens
adonarem de quanta gent
ens ha deixat el seu llegat en forma d’art, de progrés, de saber... i
ha estat una autèntica benedicció per a tota la humanitat. I a un nivell més personal, la nostra biografia
és plena de persones que han fet que avui siguem com som i
per les que volem tenir un record agraït.
Però ¿és aquesta la única resposta? ¿és això el que ens permet anar més enllà de
la nostra vida biològica? Un creient pot assumir aquestes raons, però n’hi ha d’altres
que s’estenen, a més, en una altra direcció. Si estem convençuts que cadascú ha vingut a l’existència per un voler amorós de Déu, un Déu que ens estima personalment a
cadascun de nosaltres, hauríem d’estar també convençuts que el seu amor no deixarà
que es perdi allò que és més propi de la meva persona. Déu mateix, pel seu amor a
cada creatura, farà que el meu “jo” no desaparegui sinó que s’integri a la comunitat
dels sants, dels salvats.
¿Com serà la resurrecció? No en tenim experiència: només sabem i experimentem per la fe la presència nova de Jesucrist, sense límits ni d’espai ni de temps, com a
primer de tots els que creiem que ressuscitarem, com a primer d’una multitud de germans. Ell és per a nosaltres model i referència del que esdevindrà en la nostra resurrecció personal, que afirmem en el credo. La nostra fe no parla ni de fusió amb el
cosmos ni de reencarnació: parla de vida nova! En això es fonamenten algunes afirmacions del document sobre les exèquies cristianes recentment publicat.
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D’aquí que la festa de Tots-sants i dels fidels difunts estiguin íntimament lligades: preguem pels nostres difunts perquè esperem formar amb ells part d’aquesta
comunitat de Déu, la comunitat dels sants, la comunitat dels qui gaudeixen per sempre de la seva presència i el seu amor.
Josep Torrente Bruna

“Oh Déu, vós que pel baptisme ens feu participar del misteri de la mort i de la resurrecció
del vostre Fill, concediu-nos de viure sempre units a Vós en una vida nova”

Han rebut el sagrament del baptisme els següents nous cristians:
Eric GARCÍA MORAL
Joel MURRIA MARES
Alma GARCÍA do NASCIMENTO
Martín AGUILAR OZAES
"Senyor, per la fe confessem la mort i la resurrecció del vostre Fill. Concediu als qui ja
han participat de la mort de Crist, de participar també de la seva resurrecció"

Doneu, Senyor, el repòs etern als germans difunts:
José-Santiago REYES RUIZ (59)

dissabte 29
diumenge 30
dimarts 1

dijous 3
divendres 4

dissabte 5
diumenge 6

9.00h esposos Narcis VILÀ i María VILÀ
20.00h. famílies COMPANY-SOLÀ, famílies CABOBLASCO, María JIMÉNEZ
9.00h. Josep PORTILLO, famílies FERRER-BUSQUETS
11.00h. famílies CLARISÓ-MONFORT-LENS
9:00h. Guillermo LENS GARCÍA, Albert ROVIRA, esposos
Antón GILI i Núria FARRÉS, Conxita FARRÉS, esposos José PORTERO MENDIOLA i Júlia GALLEGUILLOS REDONDO, Just FARRÉS
11.00h. Javier CLEMENTE i el seu fill Xavier CLEMENTE,
Ramon FABRÓ COMPANY, Mariano CLEMENTE
20.00h Ramon FABRÓ COMPANY
9.00h. Francisco MATEO i Ana VIDAL, Manuel JIMÉNEZ i
Matilde GRADOS
20.00h esposos Manuel CRUZ MORENO i Isabel MORENO
DÍAZ, Júlia GALLEGUILLOS, esposos Juana CAÑAS
FERNÁNDEZ i Casimiro BALLESTEROS, María VILELLA ANGLADA,Manuela-brígida JIMÉNEZ PEÑAS, Ana BLÁZQUEZ LÓPEZ, Maria ROMEO PUEYO, Eduard TORTOSA PUIG, Amancio PÉREZ
FERNÁNDEZ, José-Santiago REYES RUIZ
20.00h. famílies TORRES-LLAURADÓ, Pere SARDÁ i
Lola BOIXADERA
9.00h. Sergi PEJOAN, Albert ROVIRA, Joan MARTÍ
11.00h. Domingo i Joan GIBERT

ASSOCIACIÓ DE LA MARE DE DÉU DE
MONTSERRAT
Excursió al Santuari de Montserrat i al de Montferri.
Dissabte 12 de novembre. Preu: 40 euros. Inscripcions: dimecres 2 de novembre, de les 17.30 a les 18.30
h. al despatx de la parròquia de sant Pere i sant Pau.

VINE A CONÈIXER
Divendres 4 de novembre, a les 17.30h

REUNIÓ CONSELLS ECONOMIA
A la Casa de l’Església el proper dijous 3 a les 21h.

HORARI DE MISSES TOTS SANTS
Dilluns 31 d’octubre 19h (M.D.Mercè) i 20h (S.Pere
i S.Pau). Dimarts 1 de novembre 9h (S.Pere i S.Pau),
11h (S.Pere i S.Pau), 11.30h (S.Cosme i S.Damià),
11.30h (M.D.Mercè), 12.15h (S.Jordi), 17h Rosari
(cementiri vell), 20h (S.Pere i S.Pau). Dimecres 2 de
novembre 7.20h (Carmelites), 9h (S.Pere i S.Pau),
10h (cementiri vell), 16h (cementiri nou), 19h
(M.D.Mercè), 20h (S.Jordi), 20h (S.Cosme i S.Damià)
i 20h (S.Pere i S.Pau).

