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Quelcom més que un mite 
 
160. No acceptarem l'existència del diable si ens entestem a mirar la 
vida només amb criteris empírics i sense sentit sobrenatural. 
Precisament, la convicció que aquest poder maligne està entre 
nosaltres és el que ens permet d’entendre per què a vegades el mal té 
tanta força destructiva. És veritat que els autors bíblics tenien un 
bagatge conceptual limitat per expressar algunes realitats i que en 
temps de Jesús es podia confondre, per exemple, una epilèpsia amb 
la possessió del dimoni. Tot amb tot, això no ha de portar-nos a 
simplificar tant la realitat dient que tots els casos narrats en els 
evangelis eren malalties psíquiques i que en definitiva el dimoni no 
existeix o no actua. La seva presència es troba a la primera pàgina de 
les Escriptures, que acaben amb la victòria de Déu sobre el dimoni.1 
De fet, quan Jesús ens va deixar el Parenostre va voler que 
acabéssim demanant al Pare que ens alliberi del Maligne. 
L'expressió utilitzada allà no es refereix al mal en abstracte i la seva 
traducció més precisa és «el Maligne». Indica un ésser personal que 
ens assetja. Jesús ens va ensenyar a demanar quotidianament aquest 
alliberament perquè el seu poder no ens domini.■ 
 
                                                
1 Cf. Homilia en la Missa de la Casa Santa Marta (11 octubre 
2013): L’Osservatore Romano,  12 octubre 2013, p. 12. 
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La glòria dels sants. Pintura de Manuel Tremulles a la cúpula del cambril de la capella de sant Narcís a la Basílica de sant Feliu. (s. XVIII) 

 

SOLEMNITAT DE TOTS SANTS 
 

elebrem avui, en aquest diumenge, la tradicional diada de 
Tots Sants, tant plena de significat per als qui tenim 
posada en Crist la nostra esperança. A tots us desitjo la 
plenitud de la felicitat, que acabem d’escoltar 

proclamada, per la corprenedora i interpel·lant lectura de l’Evangeli 
de les Benaurances. L’Església ens fa endinsar en el misteri de la 
vida que esperem: la Vida eterna. Aquella Vida prop de Déu Pare, 
que ja posseeixen en plenitud i per sempre els àngels i els sants. Per 
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això celebrem la festa de Tots Sants. I l’endemà, l'Església, mare 
bondadosa, ens fa recordar els fidels difunts. Aquestes dues diades 
ens recorden el nostre destí etern. Hem estat cridats a la vida. I a una 
vida santa. No ens podem estalviar el pas per la mort. Però el do de 
la vida és per sempre. 
Jesús, el nostre Salvador, autor i Senyor de la vida, en assumir la 
naturalesa humana i solidaritzar-se totalment amb la nostra causa, 
voluntàriament acceptà també la mort. Passant per aquest món fent 
el bé ens va ensenyar com ha de viure un fill de Déu. La festa de 
Tots Sants vol honorar la memòria de tots els homes i dones que al 
llarg de la història, des del nostre pare en la fe, Abraham, fins a 
l'últim just, s'han mantingut perseverants en la professió de la fe en 
el Déu únic, ferms en l'esperança i actius en la solidaritat i germanor. 
En donem gràcies a Déu, ens encomanem a la seva intercessió i 
acceptem el seu testimoniatge com estímul i model a imitar. 
En la commemoració, demà, de tots els fidels difunts, recordarem 
especialment els familiars i amics que ja han mort. Són molts els qui 
acostumen a visitar els seus sepulcres ja el dia de Tots Sants. 
Tanmateix, el millor record i el millor homenatge és el que fem en la 
pregària, encomanant-los a la misericòrdia de Déu, perquè ells, com 
nosaltres, són pobres pecadors. També és un costum lloable i pietós 
oferir-los la celebració d’algunes misses, especialment en els 
aniversaris del traspàs. La pregària dels vius aprofita els difunts 
perquè la pregària de la fe esborra una munió de pecats, en paraules 
de la Sagrada Escriptura. 
Comprometem-nos a ser una mica més semblants a l’ideal de les 
Benaurances. Que els pobres, els qui ploren i els qui passen fam, no 
ens deixin indiferents. Que actuem sempre amb netedat de cor. Que 
siguem uns ferms i incansables treballadors per la pau i la justícia. 
Que sapiguem fer de la compassió una norma de la nostra vida. I que 
no ens espanti la incomprensió ni la persecució. És així com serem 
una mica més sants. Ens hem aplegat entorn d’aquesta taula 
eucarística, taula de pelegrins, que ens fa tastar ja les delícies de la 
taula celestial. «Que els qui caminem cap a la santedat, que és la 
plenitud de l’amor de Déu, puguem passar d’aquesta taula de 
pelegrins al convit de la pàtria celestial» (cf. Postcomunió). Amén.■ 

HORARI DE MISSES 
 

BASÍLICA SANT FELIU 
Vigílies: 18’30. Festius: 12’00 i 18’30. Feiners: 18’30 

 

MONESTIR SANT DANIEL 
Festius: 9’30. Feiners: 8’30 

 

MISSES ENCOMANADES 
Dissabte, 31:  18,30: Pels difunts de la parròquia 
Diumenge, 1:  12,00: Fam. Juanola-Bohigas. 18,30: Pel poble. 
Dilluns, 2:  18’30: Pels difunts de la paròquia 
Dimarts, 3:  18,30: Família Figueras Xifra. 
Dimecres, 4:  18,30: A la intenció de Ramon Ribera 
Dijous, 5:  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 6:   18,30: Llorenç Roqueta Davesa 
Dissabte, 7:  18,30: Pels difunts de les Confraries de Girona 
Diumenge, 8:  12,00: Pel poble. 18,30: Família Masó Aragó. 

 

CONFESSIONS 
Cada dia: 17’00 - 18’25. Diumenges: 11’30 - 11’55 i 18’00 - 18’25. 

 

DESPATX PARROQUIAL 
Dijous de 12’00 - 13’00 i de 17’00 - 18’00 i a hores convingudes.  

 

COL·LECTA DOMUND  
A la Parròquia de sant Daniel es van recollir 30,00 €. 

 

COMMEMORACIÓ DE TOTS ELS FIDELS DIFUNTS 
Dilluns, dia 2: Missa a les 18’30. 

 

PRIMER DIVENDRES  
Divendres vinent, dia 6, després de la Missa de les 18’30 hi haurà 

exposició del Santíssim i pregària personal 
 

 

MISSA PER TOTS ELS FIDELS DIFUNTS DE LES 
CONFRARIES DE SETMANA SANTA DE GIRONA 

La Junta de Confraries de Setmana Santa de Girona convida tothom 
a pregar pels difunts de les diverses Confraries, sobretot els qui han 
mort per causa del Covid19, el proper dissabte, dia 7 de novembre a 

les 18’30, a la Basílica de Sant Feliu de Girona. 
 

 


