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Del 2 al 8 de novembre
ELS NOSTRES GERMANS DIFUNTS
El mes de novembre està dedicat
especialment a la pregària pels nostres
difunts.
Aquest mes comença amb la
solemnitat de Tots els Sants que ens
recorda la “meta” a la qual estem
cridats tots, que és la vida eterna amb
Déu, el cel. El dia segon del mes és la
commemoració del fidels que ja han
mort i que nosaltres, amb la nostra
pregària, encomanem Déu perquè, si
estan en el purgatori, puguin veure
prompte el seu rostre al Cel.
La pregària més perfecta és la Missa i
per això, des dels primers segles, es
prega sempre pels difunts en la
celebració de la Santa Missa. El
sacrifici redemptor de Crist a la creu
que es fa actual cada vegada que
celebrem l’Eucaristia, tota la “força”
del seu misteri pasqual, és aplicada
per la persona que preguem perquè
sigui purificada de les seves faltes i
gaudeixi de la vida eterna en la
presència de Déu.
És una de les millors proves d’estima
per un persona que ha mort oferir
misses en sufragi per la seva ànima.
Sufragi significa: ajuda, favor que fem
per un altre.
Continuem estimant i ajudant els
nostres familiars i amics que han mort
amb la celebració de la missa i oferint
per ells a Déu els nostres sacrificis,
almoines i obres de caritat.
Tanmateix la Santa Missa també es
pot oferir pels vius, per demanar un
favor, per un malalt o per donar
gràcies.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Calendaris parroquials. Ja tenim els calendaris
parroquials per l’any 2015. Podeu passar pel despatx
a recollir-los.
Obres parròquia. Els propers dies acabaran de
pintar la capella del Sagrari i finalitzarà aquesta fase.
Van arribant poc a poc el donatius per poder pagar
aquestes obres,.
A la cartellera trobareu la relació de donatius que van
arribant

Festa de Sant Martí de Porres.- El dilluns dia
3 és la festa de Sant Martí de Porres (fray escoba),
patró dels qui netegen l’església.
A les 8 h, tindrem la missa a la capella de l’Aliança i
després compartirem l’esmorzar.
Tridu del Beat Francesc Palau.- El dimarts,
dia 4, comença el tridu de preparació per a la festa
del Beat Pare Palau, fundador de les Carmelites
Missioneres presents a la nostra parròquia.
Els dies 4, 5 i 6, a les 19 h. tindrem aquest tridu
juntament amb el Rosari.
Festa del Pare Palau.- El divendres dia 7 de
novembre és la festa litúrgica del Beat Francesc
Palau i Quer. Tant a la missa a les 8 del matí a la
capella de l’Aliança, com la de les 19’30 h, a la
Parròquia, celebrarem amb solemnitat l’Eucaristia i
pregarem per les germanes Carmelites Missioneres.

Reunió el Consell de Pastoral Parroquial.
El dimecres, dia 5, a les 20h. tindrem reunió del
Consell de Pastoral per concretar aspectes sobre la
cloenda del Centenari.

Oferir misses pels nostres difunts. A partir
del dilluns, dia 3 podeu passar pel despatx per anotar
les misses per les vostres intencions per l’any 2015.

El vostre rector

Commemoració del Fidels Difunts.
Oh Déu, vós heu fet seure a la vostra dreta el vostre únic Fill, vencedor de la mort;
concediu als vostres servents difunts que, un cop superada la condició d’aquesta vida
mortal, us puguin contemplar eternament a vós, el seu creador i redemptor.

LA MISA OFRECIDA EN SUFRAGIO POR UN DIFUNTO
Sufragio significa: ayuda, favor o
socorro.

de su caridad y los introduzca en el Reino
de la luz y de la vida.

“En la muerte, el justo se encuentra con
Dios, que lo llama a sí para hacerle
partícipe de la vida divina. Pero nadie
puede ser recibido en la amistad e
intimidad de Dios si antes no se ha
purificado de las consecuencias
personales de todas sus culpas. "La
Iglesia llama Purgatorio a esta
purificación final de los elegidos, que es
completamente distinta del castigo de los
condenados. La Iglesia ha formulado la
doctrina de la fe relativa al Purgatorio
sobre todo en los Concilios de Florencia
y de Trento".

Los sufragios son una expresión cultual de
la fe en la Comunión de los Santos. Así, "la
Iglesia que peregrina, desde los primeros
tiempos del cristianismo tuvo perfecto
conocimiento de esta comunión de todo el
Cuerpo Místico de Jesucristo, y así
conservó con gran piedad el recuerdo de
los difuntos, y ofreció sufragios por ellos,
"porque santo y saludable es el
pensamiento de orar por los difuntos para
que queden libres de sus pecados" (2 Mac
12,46)". Estos sufragios son, en primer
lugar, la celebración del sacrificio
eucarístico, y después, otras expresiones de
piedad como oraciones, limosnas, obras de
misericordia e indulgencias aplicadas en
favor de las almas de los difuntos.”

De aquí viene la piadosa costumbre de
ofrecer sufragios por las almas del
Purgatorio, que son una súplica insistente
a Dios para que tenga misericordia de los
fieles difuntos, los purifique con el fuego
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los Sacramentos.-Directorio sobre la Piedad Popular y la
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INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Martí de Porres

3

San Carlos Borromeo

4

Santos Zacarías e Isabel

5

San Severo

6

Beato Fco. Palau i Quer

7

San Godofredo

8

San Teodoro..

9

dilluns,

3

8’00 h..En acció de Gràcies a Sant Martín de Porres
19’30 h.

dimarts,

4

8,00 h Suf. Càndida Rosa Itarte Lon
19’30 h

dimecres, 5

8,00 h. Suf. Santiago Garcés
19,30 h. Suf. Maria Cinta Blanch

dijous,

8,00 h.
19300 h. Suf. José Aleixandri Piñol
Suf. Maria Cinta Benet Beltrán

6

divendres, 7

"”La vida es un
instante entre
dos eternidades."
(Santa Teresita del Niño
Jesús)

8,00 h. .
19’30 h

dissabte, 8

8,00 h. Suf. Difunts família Llorca-Bahima
19,30 h.

Diumenge, 9

9’00 h
12,00 h. Per tot el poble
19’30 h.

