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DIUMENGE QUE VE,  LA COL·LECTA ES DESTINA A GERMANOR 

Església S. Juan de Rabanera (Sòria) 

DIUMENGE QUE VE: 

DIA DE GERMANOR 

El dia 6 de novembre celebrem el dia de l’Església Dio-

cesana, un dia de festa i d’acció de gràcies perquè 

junts aconseguim una parròquia viva, apassionada per 

Jesucrist i lliurada als altres.  Una realitat possible, grà-

cies al temps, les qualitats, la pregària i el suport eco-

nòmic de tot el poble de Déu. 

FESTA DE TOTS SANTS.–  

DIA DE TOTS ELS DIFUNTS 
La festa de TOTS SANTS és inseparable del dia de pre-

gària per als difunts, que l'Església commemora el dos 

de novembre. La primera celebració es viu amb alegria; 

la segona està més relacionada amb els records d’aque-

lles persones que ens han estimat. 

La convicció que els vius han de pregar pels morts s'ha 

establert des dels primers temps del cristianisme. La 

idea d'un dia especial d'oració per als difunts, en la pro-

longació de Tots Sants va sorgir ja abans del segle X. La 

relació així establerta amb la festa de tots els sants respon a una vista coherent: l'1 de novembre, els catòlics ce-

lebren en un entorn joiós  la festa de tots els sants; l'endemà, resen més concretament per a tots els que han 

mort. 

Per aquest dia dedicat als difunts, l'Església significa també que la mort és una realitat que és necessària i possi-

ble assumir, ja que és un pas tot seguint a Crist ressuscitat. 

A la llum de Tots Sants, aquest dia és per als cristians l'ocasió d'afirmar i de viure l'esperança en la vida eterna 

donada per la resurrecció de Crist. 

L'Evangeli de la missa del dia de pregària per als difunts recorda aquestes paraules de Crist: “Tots els qui el meu 

Pare em dóna vindran a mi, i jo no trauré pas fora ningú que vingui a mi, perquè no he baixat del cel per fer la meva voluntat, 

sinó la voluntat del qui m'ha enviat.  I la voluntat del qui m'ha enviat és aquesta: que jo no perdi res d'allò que ell m'ha donat, 

sinó que ho ressusciti el darrer dia.  Perquè aquesta és la voluntat del meu Pare: que tots els qui veuen el Fill i creuen en ell tinguin 

vida eterna. I jo els ressuscitaré el darrer dia.” (Joan 6, 37-40)  

(https://eglise.catholique.fr/) 






