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MIRAR EL CEL EN TEMPS D’EPIDÈMIA
La solemnitat de Tots Sants és, sens dubte, una invitació a elevar la nostra mirada. Es
tracta de fer un cop d’ull on tenim posada la nostra esperança i, on tants germans i
germanes nostres ens han precedit, després del seu pelegrinatge en aquest món. Es
tracta dels sants, evidentment.
Ells són els qui han fet el seu camí sense perdre mai l’alè, enmig de les dificultats, que
no manquen als qui es proposen ser, autènticament, deixebles del Crist, és a dir, del qui
fou fidel a la voluntat del Pare, sense estalviar la passió i la mort, tot i ésser innocent, i,
així, posant a les mans del Totpoderós la seva vida, bo i acollint la Resurrecció.
Ens fa bé recordar aquesta veritat en tot moment, i especialment en els temps que vivim
des del final de l’hivern passat. Temps de sofriment, de desfeta en tants camps, de dolor
i de mort per a tantes persones, moltes d’elles estimades i plorades des d’una obligada
distància.
Elevar els ulls al cel no és pas una evasió ingènua o inconscient, sinó tot el contrari.
Significa recordar el sentit de la nostra existència i la força incomparable que té el Senyor
en qui creiem. Significa abraçar la fortalesa que ens ve d’aquesta fe, perquè ella ens fa
conscients que la mort ha estat vençuda, i que la vida en aquest món és un trànsit – una
pasqua – vers aquella que és plena i definitiva. A vegades estem tan ocupats per
conservar l’existència actual que oblidem allí on anem, descuidant la meta , ocupats dia
rere dia a assegurar els passos sobre la terra que trepitgem.
Vet aquí perquè avui, primer de novembre, ens podem permetre de fer festa tot i la
maltempsada que vivim. No pas perquè ens sembli lleugera la situació actual, sinó
perquè malgrat la feblesa manifesta, estem segurs de la victòria si amb el Crist vivim i
amb Ell morim. Mirar el cel en temps d’epidèmia, és un sa exercici que ens reforçarà la
voluntat per continuar caminant, recolzant-nos en Aquell que ha vençut el món, i ens
farà tastar la joia de Déu anticipadament. Una joia que el nostre món necessita ara més
que mai.
Mn. Jaume González Padrós, rector

ORAR POR TODOS LOS DIFUNTOS
En nuestro calendario el día 2 de noviembre hacemos una conmemoración de todos los
fieles difuntos, sin excepción. La Iglesia no es solo la de la tierra; también la del cielo, la
de todos los que han vivido en la fe en este mundo y ya han pasado por la puerta
estrecha de la muerte. A todos ellos los recordamos en la oración más alta que tenemos,
la que nos entregó el mismo Jesús, la eucaristía, suplicando a Dios por su salvación
eterna. En nuestra parroquia tendremos esta celebración a las 19:30h, como es
costumbre.
MISA POR LOS DIFUNTOS DE NUESTRA PARROQUIA
Como comunidad cristiana, el viernes día 13 de noviembre, celebraremos la misa en
sufragio por todos los miembros de nuestra parroquia, fallecidos durante el año en
curso. Por los que han partido de este mundo a causa de la epidemia y también por otras
enfermedades. Sin olvidarnos de rezar por el consuelo de todos sus familiares.
Será a las 19:30h.

SANT LLORENÇ A LA TARDOR
Amb les limitacions pròpies de la situació actual, farem la festa parroquial el proper
diumenge 15 de novembre, amb una eucaristia solemne a les 13:00h. Aquest dia
convidem a reunir-nos tots en una sola assemblea, família parroquial, bo i implorant la
intercessió del nostre sant patró. Predicarà l’homilia el Dr. Pere Montagut, director
espiritual del Seminari diocesà. En acabar, davant la Santa Imatge de Montserrat,
posarem a les mans de la Moreneta el curs que comencem, com hem fet cada any en el
pelegrinatge al santuari de Montserrat que, ara, és impossible de realitzar. Aquest dia
no hi haurà missa a les 11:00h. Us esperem a tots.
Con las limitaciones propias de la situación actual, tendremos la fiesta parroquial el
próximo domingo 15 de noviembre, en una única misa a las 13:00h. Predicará la homilía
el Dr. Pedro Montagut, director espiritual del Seminario diocesano. Al acabar
ofreceremos el curso que empieza a la Santísima Virgen ante la Santa Imagen de
Montserrat de nuestra parroquia. Os esperamos a todos.
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