Diumenge, 25 d’octubre del 2020

Any XCIII · Número

4.563

TOTS SANTS
I FIDELS DIFUNTS

El mes de novembre comença amb dos dies dedicats a mirar més
enllà de la vida d’aquest món: el dia 1, la solemnitat de Tots Sants;
i l’endemà, el dia 2, la commemoració dels Fidels Difunts. Són
dues festes certament relacionades, i complementàries, perquè ens
parlen de l’esperança cristiana de la vida per sempre. Però cadascuna té el seu sentit propi i val la pena no barrejar ni confondre’n
el sentit.
A nivell popular, el que pesa més és, sens dubte, la commemoració dels difunts, per dos motius: primer, perquè els difunts són
un record més proper, més lligat a la nostra vida personal; i segon,
perquè el dia de Tots Sants, que és festiu, molta gent aprofita per
visitar els cementiris.
A més, aquests dies hi ha tradicions arrelades com la castanyada. I ara se’ns hi ha afegit la festa del Halloween, que té orígens
pagans antics, lligats a aquesta època de l’any en que el fred i la
foscor van avançant, i que de fet el que provoca és la banalització
de la mort.
Davant d’això, cal posar en relleu, per part nostra, el valor cristià d’aquests dues dates, amb el significat específic de cadascuna.
(Extret de Missa Dominical)

COM CELEBRAREM AQUEST ANY
AQUESTES DUES FESTES?
TOTS SANTS
El dissabte dia 31 d’octubre, missa anticipada a cada una de les nostres parròquies, a les 6 a Sant Pau, a les 7 a Gràcia i a les 8 a Santa
Maria.
El diumenge, dia de Tots Sants, misses a les 10 a Sant Pau, a les
11 a Gràcia i a les 12 a Santa Maria.
Com cada any llegirem la primera lectura un fragment del llibre
de l’Apocalipsi i les Benaurances de l’Evangeli de Mateu. El llibre
de l’Apocalipsi va ser escrit en un moment de dificultats i de persecucions, però també és ple d’esperança i d’optimisme. Joan explica la
seva visió del món i de la història: després de les tribulacions vindrà la
victòria. “Vaig veure una multitud tan gran que ningú l’hauria pogut
comptar... vestits de blanc i amb palmes a les mans... Qui són aquests?
pregunta , i en té la resposta: aquests són els que venen de la gran
tribulació. Han rentat els seus vestits amb la sang de l’Anyell, i els
han quedat blancs”. La fe en Crist, l’Anyell de Déu, porta a tota la
humanitat cap a la salvació.
A l’evangeli escoltarem una vegada més les Benaurances: “Feliços
els nets de cor, són ells els que veuran Déu”. La salvació comença ara
i aquí.

PREGÀRIES AL CEMENTIRI

Tots, cada un pel nostre compte durant aquests dies acostumem a visitar el cementiri on tenim els nostres difunts. De totes maneres com
anem fent cada any, seguint totes les normes de les autoritats arrel de
la Covid19, si és possible amb els qui ho desitgin, farem un respons de
difunts a la tarda del dia de Tots Sants.
A les 4 de la tarda al cementiri de Vila-cetrú.
A les 5 de la tarda al cementiri de Manlleu.

DIA DE DIFUNTS
El dilluns dia 2, a la parròquia de Santa Maria, misses a les 10 del
matí i a les 8 de la tarda. A Sant Pau a les 6 de la tarda.
Aquest any les misses de difunts tindran també una intenció ben
concreta: Els morts aquest any, alguns d’ells víctimes de la pandèmia
o que moriren durant aquells dies en els que els més pròxims no els pogueren acomiadar. Per molts d’ells ja hem celebrat misses d’Exèquies,
però els recordarem a tots, especialment en aquestes misses d’aquest
dia de Difunts.
A les misses de difunts d’aquest dia es poden triar les lectures que
poden ser ben variades. La pregària del prefaci que llegim aquell dia fa
un resum del significat del dia i i tot fent record dels nostres difunts ens
diu: Crist ens obre l’esperança d’una resurrecció gloriosa. I així, si
ens entristeix la certesa que hem de morir, ens dona consol la promesa
de la immortalitat que esperem. Recordem per tant els nostres difunts
i se’ns parla de l’esperança de viure amb Déu.
Aquesta diada dels fidels difunts d’un cantó ens ajuda a pensar en
la nostra pròpia condició mortal que ens iguala a tots i a recordar els
nostres éssers estimats i de l’altre, ens ajuda a pregar per ells, portantlos al cor de la celebració de l’Eucaristia que oferim per ells, per tal
que el Déu de la Vida els tingui al Cel.
Joan Serrabassa

SANTA MARIA

SANT PAU

MISSES
Dilluns 26, a les 9: Montserrat Pallàs i Rosa M. Franquesa. Dimarts
27, a les 9: Joan Verdaguer Feu.
Dimecres 28, a les 9. Dijous 29,
a les 9. Divendres 30, a les 9. Dissabte 31, a les 20: família Vinyeta
– Pous - Argila. Diumenge 1, Tots
Sants, a les 12: família Fabré Comas; família Freixa Soldevila; família Prat Jordà; Miquel Company
Vila i família; Francesc Franch;
Josep Muntada.

MISSES
Dilluns 26, a les 19: donants. Dimarts 27, a les 19: donants. Dimecres 28, a les 19: donants. Dijous
29, a les 19: família Capdevila
Garolera. Divendres 30, a les 19:
donants. Dissabte 31, a les 18: Aurora i Mercè. Diumenge 1, Tots
Sants, a les 10.

GRÀCIA

EXÈQUIES
Antonia Lara Martínez (79 anys)
Pg. de Sant Joan, 189.
Maria Bonet Espinet (93 anys)
Carretera d’Olot, 18.
Maria Àngels Roca Monteis (76
anys) C/ Girona 62.

MISSES
Dissabte 31, a les 19: esposos Ramon i Anna. Diumenge 1, Tots
Sants: a les 11: Joan Palou (4rt
aniv.); família Verdaguer – Feu.

BAPTISME
Chloe Noguera Gaurean, filla de
Regis i Oana Cristina.
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