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Tots els Sants 
Quan preguem la lletania dels sants, en la que 
demanen la intercessió de santa Maria, sant 
Josep, sant Joan Baptista, sant Pere i sant Pau, 

 fent presents «tots els sants i 
santes de Déu». És el mateix que celebrem en la 
festivitat de Tots Sants aquest proper dia 1 de 
novembre. Fem memòria dels qui ens han 
precedit en la fe i que 
com a models a seguir per apropar la nostra vida 
a la de Crist. Els sants han deixat que la 
presència del Senyor ressuscitat traspassés les 
seves vides i, gaudint de la glòria del cel, ens són 
guia en el nostre camí. Ells 
han viscut la seva vocació 

comunió amb tots els 
batejats, ja que tots estem 
cridats a viure en santedat i 
la nostra vida és una cursa 
per arribar a ser sants amb 
la gràcia de Déu.  

Aquesta festa litúrgica ens 
recorda un dels mera-
vellosos misteris de la 
nostra fe que és la 
comunió dels sants. Com 
ens diu el catecisme: «No 
és per raó solament del 
seu exemple que venerem 
la memòria dels sants del 
cel, sinó encara més 
perquè   es 

Perquè així com la comunió cristiana entre els 
cristians encara en camí ens duu més a prop del 
Crist, així el consorci amb els sants ens uneix 
amb el Crist, del qual brolla, com de la seva font 
o cap, tota la gràcia i la vida del mateix poble de 
Déu» (CEC 957).  

cel, 
que anomenen triomfant, formada per aquells 
benaurats que gaudeixen ja per sempre de la 

amb tots nosaltres, també convidats a viure i ser 
sants, en una pregària contín

agraïment: «Els benaurats, més íntimament units 
ntercedir per nosaltres al 

Pare s germans nostres 
ens ajuda molt en la nostra feblesa» (CEC 956). 

Òbviament, la devoció a un sant o altre «va per 
barris» i hom és lliure de tenir la que el cor li 
digui, però la festa de Tots Sants ens recorda 
aquesta comunió espiritual i, alhora, recorda que 
tots ells són model i exemple de vida cristiana i 
ens encoratja en el nostre camí a la terra com a 
Església militant, que lluita per viure i fer el bé. 
Certament passejar-se per la nau central de la 

basílica de la Sagrada 
Família contemplant els 
vitralls amb tantes 
advocacions marianes i la 
multitud dels sants que hi 
trobem als vitralls de Vila 
Grau, no només és un 
espectacle meravellós, 
sinó que hauria de servir-
nos per aixecar el nostra 
esperit en un desig i 
pregària de viure com ells 
van viure, deixant-se 
transformar per Crist.  

ants, 
fem memòria de tots els 

del cel i la de la terra 

dels sants .és també un acte just i de pietat que 
preguem pels nostres germans que ens han 
deixat i anhelem que arribin a la casa del Pare. I, 
si preguem per ells, és per demanar que 
obtinguin la santedat necessària per entrar al 
goig del cel, és «la purificació final del elegits». 
Amorosament preguem el Pare del cel per tal 
que els tingui també a la seva casa de vida per 
sempre. Que en aquestes celebracions visquem 
amb fermesa la nostra vida cristiana com a camí 
vers 
dels sants, i amb amor i confiança preguem pels 
nostres germans difunts, que al cel siguin. 

Mn. Josep M. Turull, el vostre rector 
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Tots  Sants 
Dimarts, 1 de novembre de 2022 

Festa de precepte. horari de les misses és 
com els diumenges. La missa de les 9 h és 
també en format internacional a la basílica. 

Fidels  difunts 
Dimecres, 2 de novembre de 2022 

Pregarem per tots els fidels difunts de les nos-
tres famílies en la missa de les 09:00, en caste-
llà, i en la missa de les 20:00, en català. 

Missa solemne 
en memòria dels 

difunts a la Basílica 
de la Sagrada Família 

Dissabte, 5 de novembre, 20:00 h. 

El proper dissabte tindrà lloc una missa pels 

els difunts i familiars dels treballadors, patrons, 
expatrons, protectors, benefactors, amics i 
col·laboradors de la Sagrada Família. En la mis-
sa r-
celona, el Cardenal Joan Josep Omella, es 

missa solemne quedarà instaurada anualment 
el mes de novembre, entorn de la festivitat de 
Tots Sants. 

 

Informacions  

- La missa se celebrarà a la Basílica (accés pel 
carrer de la Marina). 

- 

 
- i-

tació. 
- Aquest dissabte no se celebrarà la missa de 

les 20:00 h. a la cripta. 

40 anys de Joan Pau II 
a Barcelona 

Diumenge, 6 de novembre, 9:00 h 

El dia 7 de braran 
40 anys de la visita del papa Joan Pau II el 1982 
a Barcelona i a la Sagrada Família (una placa a 
la façana del Naixement ho recorda). 

Per això el dia abans, el diumenge 6 de novem-
bre, en farem especial commemoració en la 
missa internacional de les 9 del matí. Aquesta 
eucaristia serà presidida pel Cardenal Joan Jo-
sep Omella i hi participaran membres de 

 i la comunitat polone-
sa catòlica de Barcelona. 

Per participar en aquesta celebració, cal seguir 
el camí habitual de totes les misses internacio-
nals a la basílica de la Sagrada Família. 
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9h castellano 
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