
• Celebrem avui la festa de Tots Sants. La primera lectura ens ofereix elements per 
comprendre i situar la festa d’avui. L’autor ens vol explicar com és el cel i ho fa així: “una 
multitud que ningú hauria pogut comptar... gent de tota raça, llengua i nació.... davant de 
Déu... aquests són els qui venen de la gran tribulació”. Quan es va escriure aquest llibre de 
l’Apocalipsi, els cristians vivien perseguits i passaven serioses dificultats. Aquest text vol ser 
una injecció d’ànim i d’esperança: seguir a Jesús té sentit, porta a la contemplació de Déu, 
encara que ara passem per dificultats. 

• La festa d’avui en diem de Tots sants. Sants són aquelles persones unides a Déu per 
l’amor. Sants són aquells que han viscut manifestant aquest amor de Déu  en l’entrega, el 
servei, la renúncia d’un mateix, manifestant el perdó i la reconciliació, tornant bé per mal, 
com ho feia Jesús. El sant és aquell que mai perd l’alegria i l’esperança, encara que li toquin 
viure moments difícils, perquè sap que Déu és prop seu i que mai l’abandonarà.

• A l’Evangeli hem escoltat el text de les benaurances. Venen a ser el resum de tot 
l’Evangeli de Jesús. Les benaurances imaginen un món alternatiu en el que l’opressió cedeix 
davant la misericòrdia, on les relacions siguin justes i equitatives, i a on tots puguin accedir 
als recursos disponibles. En definitiva les Benaurances ens conviden a viure uns altres 
valors, moltes vegades oposats als que ens proposa el nostre món i la nostra societat. El Sant, 
dèiem, és aquell que està unit a Déu per l’amor. El sant és el que intenta viure els valors 
proposats per les Benaurances. D’aquesta manera anirem creant aquest Regne que Jesús ha 
vingut a predicar i a començar.

• Avui agraïm tota la munió de sants que ens han anat marcant el camí en el seguiment 
de Jesús. Agraïm el rastre de Déu que han anat deixant amb el seu pas per aquest món. Que 
la seva intercessió ens ajudi i que el seu exemple ens engresqui a fer el camí que ells ens han 
marcat.  

FESTA DE TOTS SANTS: 1 DE NOVEMBRE DE 2020
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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.

(«La Missa de cada dia» Novembre 2020)
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En les misses del 2   al 8 de novembre  de 2020  pregarem per:
 A Santa Maria            A Sant Pere

FESTA DE SANT MARTIRIÀ. El passat dissabte, 24 
de novembre, a Banyoles es va celebrar al festa de Sant 
Martirià. Degut a la pandèmia es varen haver de 
suspendre molts actes. Encara es va poder mantenir la 
celebració de l’ofici a l’església del Monestir. Guardant 
les mesures de seguretat varen  assistir a l’ofici prop de 
150 persones.

DIA DELS DIFUNTS:  El dia dos de novembre, demà 
dilluns, l'església recorda especialment a tots els 
difunts. Les misses seran com els dies feiners, als llocs i 
hores habituals. 

Dilluns   7,30 v Família Estudis Cos; Jaume Castany 7 t Ànimes 

Dimarts 7,30 v Comunitat Parroquial 7 t Ànimes 

Dimecres  7,30 v Carles Bassó Albertí 7 t Ànimes 

Dijous    7,30 v Ànimes 7 t Ànimes 

Divendres 7,30 v Ànimes 7 t Ànimes

Dissabte 8 v 
Família Massó-Lluís i Llinàs-Bosch; Dolors Serra; Antoni 

Hostench; Llúcia Torrent i Miquel Feliu; Jesús Güell 
Casademont, Josep Güell i Maria Casademont 

7 t Mn. Narcís Costabella 
Casas

Diumenge

10  Enriqueta Ramió Juanola i Antoni Riera Davall;
Intenció Particular;

11 m Miquel Martos Lendinez 
(Aniv)12

Difunts de la lleva del nats el 1945;
 Joan Comalat Roca, Teresa Codony Roig i Josep 

Comalat Codony; Lluís Armadà;

8 v Comunitat Parroquial 

HA MORT I HEM PREGAT PER
Joaquim Duran Estarriola, de 91 anys

PREGÀRIA AL CREADOR
Senyor i Pare de la humanitat,
que vareu crear a tots els éssers humans 
amb la mateixa dignitat,
infoneu en els nostres cors un esperit de germans.
Inspireu-nos un somni de retrobament, 
de diàleg, de justícia i de pau.
Impulseu-nos a crear societats més sanes
i un món més digne, sense fam, sense pobresa, 
sense violència, sense guerres.
Que el nostre cor s'obri
a tots els pobles i nacions de la terra,
per reconèixer el bé i la bellesa
que vareu sembrar en cada un,
per estrènyer llaços d'unitat, de projectes comuns,
d'esperances compartides. Amén.

Papa Francesc (Fratelli Tutti)

Aportació a la Col·lecta del DOMUND 
(18 d’octubre 2020)

Església Santa Maria 1.336,10

Parròquia Sant Pere 865,00

Església Clínica 360,00

Església Carmelites 455,00

 Asil  276,00

TOTAL 3.292,10
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