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Creu Armènia

ANIVERSARI DE LA DEDICACIÓ 
DE L’ESGLÉSIA

Quan un espai, un edifici, es destina al culte sagrat, com 
a lloc de trobada i de la celebració de la fe cristiana es fa 
la cerimònia de la DEDICACIÓ. Així com les  persones 
entrem a formar part de l’església a través del Baptisme, 
un local, una església, esdevé lloc de Culte fent-ne  la 
seva DEDICACIÓ.  
D’algunes esglésies se'n conserver l’acta de consagració o 
dedicació. Per exemple sabem que Santa Maria de 
Porqueres va ser consagrada el cinc d’abril de 1182. De la 
majoria no ens ha arribat la data exacte. 
És recomanable que els cristians recordem la data de 
dedicació del nostre temple parroquial. I quan la 
ignorem, com és el cas de Santa Maria dels Turers,  es 
recomana celebrar-ho el diumenge proper al 9 de 
novembre, dia de la festa de la dedicació de San Joan de 
Laterà a Roma, que és símbol de la unitat de totes les 
comunitats cristianes amb Roma.
Per aquest motiu, a Santa Maria dels Turers tindrem un 
record especial per a tots els cristians que al llarg dels 
més de set-cents anys s’han reunit i pregat en l’església 
parroquial. Un record per a tots els que l’han construïda i 
mantinguda al llarg dels anys. Volem fer realitat el que 
diu el cartell a l’entrada de l’església: Quan entris en 
aquest temple recorda i prega, pels que, abans que tu 
l’han anat construint. I col·labora amb els que ara 
intenten fer d’ell la Casa de Déu i dels homes.
En les misses de diumenge vinent, dia 8 de 
novembre, a Santa Maria, tindrem present 
l’aniversari de la dedicació de la nostra església. 

PREGÀRIA PEL DIA DE DIFUNTS
Senyor, gràcies per no abandonar-nos 
en la tragèdia de la mort.
Gràcies per ser una porta oberta 
a l'esperança, per anar al capdavant 
obrint camí, per preparar-nos 
una estança a la casa del Pare, 
per voler que visquem allà on lli ets.
Quin privilegi tan gran que hagis 
disposat un lloc on hostatjar-nos. 
Ens aculls a casa teva,  ens pares taula,
ens protegeixes com un mur segur, 
vetlles per les nostres necessitats.
Gràcies perquè cuides dels nos tres 
difunts, dels nostres pares i mares, avis i 
àvies, potser fills i filles, germans i 
germanes,amics i amigues, espòs o 
esposa. Els trobem a faltar, però ens 
consola saber que Tu els empares, 
i un dia ens trobarem amb TU i amb ells. 
Aleshores et veurem cara a cara i 
celebrarem amb plenitud 
la festa de l'amor.
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