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Crec en la comunió dels sants
Ho aﬁrmem cada diumenge quan després de
l’homilia fem la professió de fe. Què signiﬁca aquesta expressió que diem en el del
“credo” després d’aﬁrmar que creiem en
l’Església Catòlica?

membres tinguin la mateixa sol·licitud els
uns pels altres. Per això, quan un membre
sofreix, tots els altres sofreixen amb ell, i
quan un membre és honorat, tots els altres
s'alegren amb ell».

La comunió dels sants expressa la convicció
de fe que tots els creients formem un únic
«cos» el cap del qual és Jesucrist. Allò que
«afecta» un membre del cos l’afecta tot sencer i allò que és bo per a una part del cos redunda en bé de tots.

Tots els creients hem rebut de Déu un mateix Esperit sant que ens vincula amb els
qui han viscut i ja han mort, amb els qui
ara vivim i amb tots els que vindran: formem una única comunitat de ﬁlls i ﬁlles de
Déu units pel seu mateix Esperit.

Ens diu sant Pau a la carta als Corintis: «El
Crist és com el cos humà, que és un, encara
que tingui molts membres: tots els membres,
ni que siguin molts, formen un sol
cos. Tots nosaltres, jueus i
grecs, esclaus i lliures,
hem estat batejats en un
sol Esperit per a formar
un sol cos, i tots hem rebut com a beguda un sol
Esperit.

La celebració —dos dies consecutius— de la
festivitat de Tots els sants i la commemoració dels ﬁdels difunts vol ajudar-nos a
posar de relleu això mateix.

Ara bé, el cos no consta
d'un sol membre, sinó
de molts. Si el peu deia:
«Com que no sóc mà, no
sóc del cos», no per això
deixaria de ser del cos. I
si l'orella deia: «Com que
no sóc ull, no sóc del cos», no per això deixaria
de ser del cos. Si tot el cos fos ull, com podria
sentir-hi? Si tot el cos fos oïda, com podria
olorar? Però Déu ha distribuït en el cos cada
un dels membres de la manera que li ha semblat. Si tot el cos es reduís a un sol membre,
on seria el cos? Així, doncs, els membres són
molts, però el cos és un de sol. L'ull no pot dir
a la mà: «No em fas cap falta», ni tampoc el
cap als peus: «No em feu cap falta.» Ben al
contrari, els membres del cos que semblen
més febles són els més necessaris; els que ens
semblen menyspreables, els cobrim amb més
honor; i els que tenim per menys decents, els
tractem amb una decència que no necessiten
els membres més decents. Déu ha disposat el
cos de tal manera que ha donat més honor
als membres que més en necessiten, perquè
en el cos no hi hagi divisions, sinó que tots els

La festa de Tots els Sants
remarca el fet que en molts
cristians que han viscut al
llarg de la història hi reconeixem nítidament l’empremta
de l’Evangeli, i amb la certesa que són prop de Déu,
els invoquem perquè il·luminin el nostre camí, és a
dir, ens ajudin a veure passos concrets de ﬁdelitat a
Déu en la nostra vida i ens
ajudin en la nostra feblesa.
La commemoració dels ﬁdels difunts, és,
en canvi, un dia en el que plens d’esperança l’Església que ara viu recorda i prega
per aquelles persones que hem conegut i
ja han mort, demanant-li a Déu per elles la
seva misericòrdia i el seu perdó.
Ens sentim amb tots ells —sants canonitzats i germans difunts— formant part
d’una mateixa família, perquè tots hem
rebut la mateixa gràcia de Déu que fructiﬁca en una gran pluralitat de dons per al
bé de tots.
Justament per això els invoquem en el seu
conjunt —tots sants— i preguem per tots
ells —ﬁdels difunts— subratllant els llaços
que ens hi uneixen com a membres d’una
única família.
Josep Torrente Bruna

MISSA FAMILIAR. Per facilitar la participació als infants i a les
seves famílies, aquest cap de setmana hi ha les misses familiars
als tres centres catequètics: Dissabte 27 a les 19h a la MD de la
Mercè, dissabte a les 20.00h a Sant Pere i sant Pau i diumenge
28 a les 12.15h a Sant Jordi. En la celebració del dissabte a les
20.00h aprofitarem per agrair a la germana Marta Peiró CM tants
anys dedicats a la nostra ciutat i la seva gent.
GRUP SALMÓ. Reunió aquest dissabte 27 a les 17.00h a la sala de
Sant Pere.
ACOLLIDA DE GRUPS. Aquest cap de setmana acollim a les nostres sales parroquials un petit grup de l’Agrupament K2.
GRUP LLAVORS. Reunió aquest diumenge 28 d’octubre a les
11.00h a la sala sant Pau.
CLAUSURA DEL SÍNODE SOBRE ELS JOVES, LA FE I EL DISCERNIMENT VOCACIONAL. Es fa avui a Roma. Preguem pels bons
fruits d’aquesta reflexió i perquè sapiguem acollir a casa nostra
les invitacions que en surtin.
FORMACIÓ DE CÀRITAS. Aquest dilluns bona part de la junta
participarem en una xerrada de formació que ofereix Càritas de
Barcelona al Seminari, a càrrec del jesuïta Adolfo Chércoles: ¿pobres con los pobres? Tejiendo puentes de encuentro, de reciprocidad y aprendizaje.
SESSIONS DE FAMÍLIES. Aquesta propera setmana hi haurà la
primera sessió de formació per a les famílies dels infants de primer any de catequesi, en el mateix dia i horari que els infants es
troben amb el seu grup, a cada centre catequètic.

REUNIÓ DELS RESPONSABLES PARROQUIALS D’ECONOMIA.
Estem convocats a la Casa de l’Església el proper dimarts 30 a les
21.00h per informar de l’economia diocesana i ajudar en l’administració de l’economia de les parròquies.
REFORÇ DE PRIMÀRIA I BRÚIXOLA. El proper dimecres 31 faran
un berenar i celebraran la festa de tots sants amb panellets i castanyes a la sala de sant Pau.
HORARI DE TOTS SANTS I FIDELS DIFUNTS. Dimecres 31 (vigília
de tots sants) misses a les 19.00h (MD. Mercè) i 20.00h (S. Pere i
S. Pau). no hi ha eucaristia a Sant Jordi. Dijous 1 Eucaristia a les
9.00h (S. Pere i S. Pau), 11.00h (MD. Mercè), 11.30h (S. Cosme i S.
Damià), 12.15h (S. Jordi), 12.30h (S. Pere i S. Pau), 17.00h Rosari
(cementiri vell), 20.00h Eucaristia (S. Pere i S. Pau). Divendres 2
7.20h (Carmelites), 9.00h (S. Pere i S. Pau), 10.00h (cementiri
vell), 11.00h (S. Cosme i S. Damià), 16.00h (cementiri nou), 20.00h
(M.D.Mercè).
CATEQUESI D’ADULTS DE LA MD DE LA MERCÈ. Reunió el proper
dissabte 3 a les 17.00h.
CAMPANYA ECONÒMICA A LA MD DE LA MERCÈ. Per sufragar la
substitució de la claraboia actual per un tancament d’alumini i vidre doble. L’import de les obres és de 12.329€ Gràcies a dos donatius extraordinaris molt quantiosos s’ha recollit fins al moment
4.554,31€ (37%). Convé que tots ens fem nostra la responsabilitat
d’aquesta actuació necessària ajudant a finançar-la. Insistirem
particularment cada primer diumenge de mes.

SANT PERE I SANT PAU. El 20 d’octubre Lucia UZ MARTÍN de Alejandro i Sara, Lucas VIGARA GARCÍA de Roberto i Cristina.

Leandro SÁNCHEZ RUS (64), Anastasia LARA CASTILLO (75), Dimas LUCHA OLIVARES (92), Juan PADILLA BARÓN (89), Josefa MORALES MORENO (80)

SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 27. 9.00h. esposos Enric QUEROL i Quimeta BUSQUETS. 20.00h. famílies COMPANY-SOLÀ, Maria JIMÉNEZ.
DIUMENGE 28. 9.00h. Ana DEL MORAL, consorts Narcís VILÀ
i María VILÀ, Josep PORTILLO. 12.30h. famílies CLARISÓMONFORT-LENS.
DIJOUS 1. Tots Sants. 9.00h. Antón GILI, Conxita i Justet FARRÉS, Albert ROVIRA. 12.30h. Javier CLEMENTE i el seu fill Xavier CLEMENTE, Ramón FABRÓ COMPANY, Mariano CLEMENTE. 20.00h. Ramón FABRÓ COMPANY.

DIVENDRES 2. Fidels difunts. Les misses d’aquest dia s’ofereixen per tots els fidels difunts. Per això no hi ha intencions
particulars.
DISSABTE 3. 9.00h. Francisco MATEO i Ana VIDAL. 20.00h.
famílies TORRES-LLAURADÓ.
DIUMENGE 4. 9.00h. Sergi PEJOAN, Ana DEL MORAL, Albert
ROVIRA, Joan MARTÍ. 12.30h. família PI, Eloi LUCAS.
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