
.Encara que són tots els dies els 
apropiats per poder pregar pels nostres 
difunts, aquest mes de novembre ha 
estat tradicionalment lligat al record i la 
pregària pels qui ja han mort. 
La nostra fe es fonamenta en la 
resurrecció de Crist i, en conseqüència, 
en la vida eterna i resurrecció per 
nosaltres. Per això, encara que la mort 
ens privi per un temps de veure als qui ja 
han marxat, sabem que hi ha més vida 
després de la terrena i que el nostre 
amor per ells ha de continuar cuidant-los 
i fent tot el possible per la seva felicitat 
eterna. 
 

¿Com seguir estimat i fent-los bé als 
qui han passat a l’eternitat? Amb la 
pregària que surt de l’amor per ells. I la 
millor pregària, la “més profitosa”, és la 
Santa Missa. 
No és el mateix un simple “responso” al 
tanatori que celebrar la missa funeral a la 
parròquia. La missa és, 
incomparablement, lo millor. Penso que 
una persona, quan surt d’aquest món, bé 
es mereix una missa “com Déu mana”. 
 

És un gest bo i noble pregar pels 
nostres difunts i oferir per ells el 
sacrifici d’expiació com ens recorda la 
Bíblia (2M.13,43-46). 

Fer celebrar una missa en l’aniversari 
de la seva mort, en el dia del seu Sant, 
en l’aniversari del naixement o en 
algunes dates que recorden moments 
especials que heu viscut amb ell o amb 
ella.... és la millor prova d’amor que 
podem fer per la persona que ha 
marxat. 
També en aquest cas el nostre amor 
es fa concret. L’amor actua des de la fe 
i l’esperança en la vida eterna. 
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Fidels difunts .- El dilluns dia 2, pregarem per 
tots els difunts. A  la missa de la tarda nombrarem 
als qui han mort durant aquest últim any. 
 
Dimarts “Dia d’adoració contínua”.  Com 
cada dimarts, tornarem a viure una diada 
d’adoració al Senyor des de les 10 del matí fins 
les 19 h, de la tarda. 
 
 
 

Sant Martí de Porres . El dimarts és la festa 
de Sant Martí de Porres (fray escoba),  Ho 
celebrarem a les dos misses: la del matí a les 
8:00 h. i la de les 19:30 h. 
 

 
Anotar les misses pels difunts per l’any 
vinent ..Com  cada any, al mes de novembre, ja 
podem anotar les misses pels nostres difunts per 
a l’any vinent i fer per ells lo més important. 
Podem passar pel despatx parroquial tots els dies 
abans de la missa de la tarda. A partir de les 
18:00 ja hi sóc allí. 
 
¿Quan començarà la Catequesis 
parroquial? . La resposta senzilla i prudent és: 
tan prompte com puguem. 
Les actuals circumstàncies no permeten fer cap 
tipus de reunió. 
Tant bon punt  cessin les restriccions, 
convocarem una reunió de pares per explicar-los 
la metodologia de la catequesis i els informaríem 
de la data de començament. 
El que sí podem fer és participar de la Missa els 
diumenges al vostre costat. La missa és la millor 
catequesis. 
 
Loteria . Els qui vulgueu tenir la loteria que cada 
any ofereix la parròquia, passeu pel despatx 
parroquial. 
 

AVISOS DE LA PARRÒQUIA 
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 LA MISSA PER UN  DIFUNT  



 
                             
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 

 
 
  
  
 
 

Fieles difuntos   2 

San Martín de Porres   3 

San Carlos Borromeo.   4 

San Zacarías   5 

San Leonardo   6 

San Ernesto   7 

San Godofredo   8 

    REZAR  POR  LOS  DIFUNTOS 

“La belleza es 
el esplendor 
de la verdad”  
 
                           (Platón) 

SANTORAL 

dilluns,   2               8’00 h.  
       19’30 h  Suf. Andrés Subirats Lleixà 
         Suf. Manuel Amposta i Teresa Ferré 
         Suf. José Luis i José Antonio Rodríguez Pérez   .  
                        
dimarts,    3              8’00 h.   
                     19’30 h  Suf. Per les ànimes del purgatori. 
   
dimecres,    4          8’00 h     
                              19’30 h    
          
dijous,   5                8’00 h    
      19´30 h   En acció de gràcies 
 
divendres,   6           8’00 h 
       19’30 h   Suf. José Aleixandri Piñol 
          Suf. Mª Cinta Benet Beltrán 
 
dissabte,   7            8’00 h   Suf.Difunts família Llorca-Bahima 
                              19’30 h.  Suf. Lola Colomo, Miguel Jerez i Paula Jerez 
          Suf. Encarnación Puigventós Roig (aniv.) 
          Suf. Ana Segura Ortí 
          En acció de gràcies 
        .            
Diumenge, 8           9’00 h   Per tot el poble 
      12`00 h.  Suf. Germà Andrés Ivars Cardona 
      19:30 h.   
        
                 . 

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

misas por el alma de un difunto, y después 
el muerto se le apareció en sueños a darle 
las gracias porque por esas misas había 
logrado salir del purgatorio. Y el segundo, 
que un día estando celebrando la Misa, 
elevó San Gregorio la Santa Hostia y se 
quedó con ella en lo alto por mucho tiempo. 
Sus ayudantes le preguntaron después por 
qué se había quedado tanto tiempo con la 
hostia elevada en sus manos, y les 
respondió: "Es que vi que mientras ofrecía 
la Santa Hostia a Dios, descansaban las 
benditas almas del purgatorio". Desde 
tiempos de San Gregorio (año 600) se ha 
popularizado mucho en la Iglesia Católica la 
costumbre de ofrecer misas por el 
descanso de las benditas almas. 

La respuesta de San Agustín: a este gran 
Santo le preguntó uno: "¿Cuánto rezarán 
por mí cuando yo me haya muerto?", y él le 
respondió: "Eso depende de cuánto rezas 
tú por los difuntos. Porque el evangelio dice 
que la medida que cada uno emplea para 
dar a los demás, esa medida se empleará 
para darle a él". 

(https://www.ewtn.com/spanish/saints/los_fieles_difuntos.htm) 

 La práctica de orar por los difuntos es 
sumamente antigua. El libro 2º. de los 
Macabeos en la Biblia dice: "Mandó Judas 
Macabeo ofrecer sacrificios por los 
muertos, para que quedaran libres de sus 
pecados" (2Mac. 12, 46). 

 La Iglesia desde los primeros siglos ha 
tenido la costumbre de orar por los 
difuntos (Cuenta San Agustín que su 
madre Santa Mónica lo único que les pidió 
al morir fue esto: "No se olviden de ofrecer 
oraciones por mi alma"). 

San Gregorio Magno afirma: "Si Jesucristo 
dijo que hay faltas que no serán 
perdonadas ni en este mundo ni en el 
otro, es señal de que hay faltas que sí son 
perdonadas en el otro mundo. Para que 
Dios perdone a los difuntos las faltas 
veniales que tenían sin perdonar en el 
momento de su muerte, para eso 
ofrecemos misas, oraciones y limosnas 
por su eterno descanso". 

De San Gregorio se narran dos hechos 
interesantes. El primero, que él ofreció 30 


