
Feiners :  8:30h dimarts, dimecres, dijous i dissabtes 

  19h    de dilluns a divendres         

Dissabtes tarda (Vigília del Diumenge): 19:30h 

Diumenges:    9:00h (castellà)  

          11h 

   12:15h Missa Familiar 

                    20h  

Els dies festius cal mirar l’apartat de Litúrgia 

HORARI DE MISSES      

 

Missa en sufragi pels difunts de la Parròquia 

que han mort durant el mes d’octubre  

DIMECRES 7 de NOVEMBRE  

A  les 19h 

 

Dimarts de 12:30h a 13:30h 

Dijous de 19:30h a 20:30h 

DESPATX PARROQUIAL 

Carrer Balmes n.35 

Carrer de Misericòrdia,12 
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Amb la mort el difunt comen-
ça una nova vida en el Reg-
ne de Déu. 

Els qui quedem aquí ens to-
ca passar un temps de con-
dol. Som humans i tots ne-
cessitem un temps per en-
caixar la separació d’algun 
ésser estimat. 

La millor manera de fer-ho 
és continuar parlant amb el 
difunt que ara viu amb Déu. 
És un diàleg de cor a cor, del 
nostre esperit al seu. En el 
silenci, en el secret del nos-
tre interior i del seu. 

Intentem posar-nos en con-
tacte amb el difunt. Estem 
segurs que ell o ella estan 

bé, feliços en la Felicitat 
Eterna. Humanament segu-
rament nosaltres ens hem 
quedat amb la tristesa que 
sempre causa una mort. 
Però, espiritualment sentirem 
que el nostre germà o ger-
mana difunt ens va transme-
tent la seva Pau i Felicitat 
que gaudeix al costat de 
Déu. 

No tot s’acaba amb la mort No tot s’acaba amb la mort   
“Tots serem transformats. Serà en un instant,                                 

en un obrir i tancar d’ulls” 1 Corintis 15,51 



Relacionar-se espiritualment 
amb el difunt té l'avantatge que 
ja no hi ha res per amagar. És 
una relació del tot sincera i 
transparent. Sabem que ara 
pot comprendre molt més del 
que ho podia fer en vida. És 
capaç de perdonar perquè ell o 
ella ha rebut la misericòrdia in-
finita del Pare i per això ens pot 
mirar amb ulls de misericòrdia. 

La seva sinceritat ens fa a nos-
altres esdevenir sincers amb 
ell/a. Potser és el moment d’ar-
ranjar o subsanar les ferides 
que en vida ens hem fet. El di-
funt necessita que el perdonem 
i nosaltres també. 

La pregària de cada cristià i de 
l’Església contribueixen a 
aquest procés de purificació del 
difunt. La pregària pel difunt 
l’ajuda a eixamplar encara més 
el seu cor per fruir de la salva-
ció de Déu. En la pregària pels 
difunts es produeix com un in-
tercanvi de favors. Ens ajuda a 
la reconciliació plena i recípro-
ca entre nosaltres i el difunt. El 
nostre germà o germana di-
funts encara pot ajudar-nos i 
restablir tot allò que en vida no 
va saber fer millor o va ometre 
a causa de la seva feblesa o 
pecat. 

En aquest sentit l’oferiment de 
Misses pels difunts és la forma 
més excelsa de demanar a 
Déu que la Redempció obrada 
per Jesucrist amb la seva mort 
en creu, es realitzi en cada un 
dels nostres germans difunts. 

En cada Missa l’Església prega 
per un difunt amb noms i 
cognoms, i al mateix temps 
prega per tots els difunts, cone-
guts i desconeguts: “Admeteu-
los a contemplar la llum de la 
vostra mirada”; “Admeteu-los al 
vostre Regne”; “Us preguem 

que els doneu estada en el lloc 
del consol, de la llum i de la 
pau” resem en les diverses pre-
gàries eucarístiques. 

Cal informar als joves d’aques-
ta Tradició eclesial d’oferir Mis-
ses pels difunts. Altrament cor-
rem el risc que es perdi per ig-
norància.  

 

SOLEMNITAT DE TOTS SANTS 

Dijous 1 novembre 
Dimecres 31 octubre: Missa de Vigília 19:30h 

Dijous 1 novembre: Misses 9h , 11h , 20h 

COMMEMORACIÓ DE TOTS ELS FIDELS 
DIFUNTS 

Divendres 2 novembre 
Misses:  11h  i  19h 

EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM 

Dimecres 14 novembre 
8:30h Missa 

De 18h a 19h Exposició del Santíssim a l¡Altar 
Major 

19h Missa 


