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FER DIR UNA MISSA PELS DIFUNTS  

 

Tots sabem que l’eucaristia, la missa, és la font i el cimal de la vida 
cristiana, això ens ho va recordar el Concili Vaticà II (1962-1965). És 

el sagrament per excel·lència. La missa té un valor universal: 

celebrem la missa per a tothom i en comunió amb tota l’Església, en 

comunió amb els sants del cel i en comunió amb els cristians que 
peregrinem encara a la terra.  

 

En la pregària eucarística hi ha un moment en què preguem 

especialment per a tots els difunts amb aquestes paraules o unes de 

semblants: “Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren 
en l’esperança de la resurrecció i de tots els difunts que descansen en 

el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la 

vostra mirada”. Sovint, enmig d’aquesta pregària, el celebrant hi 

afegeix el nom d’un difunt determinat perquè una persona 
determinada ha encomanat al mossèn que digui la missa en sufragi 

d’aquell difunt.  

 

El  Catecisme de l’Església Catòlica (1992) ens recorda que “Des dels 
primers temps, l’Església ha honorat la memòria dels difunts i ha 

ofert sufragis per  ells, particularment, el sacrifici de l’Eucaristia” (n. 

1032).  L’Església està convençuda  que “pregar pels difunts perquè 

els siguin perdonats els pecats és cosa santa i religiosa. La nostra 

pregària pels difunts no sols pot ajudar-los a ells, sinó que també pot 
ser eficaç la seva intercessió per nosaltres” (n. 958).   

 

Tanmateix, en el moment de pregar pels difunts o de fer dir una 

missa per un difunt, sigui un nostra familiar o no ho sigui, hauríem de 
distingir l’essencial del secundari. És secundari que el celebrant digui 

el nom del difunt en veu alta; és secundari que el nom del difunt surti 

publicat en el Full parroquial o estigui apuntat en la cartellera de 

l’església. És essencial, en canvi, que si fem dir una missa per un 
familiar, amic o conegut difunt, fem tot el possible per a participar, si 

podem, en aquella missa i ens ajuntem a la pregària del mossèn que 

presideix l’eucaristia  i a la pregària de tota la comunitat cristiana 

reunida.  
 

Una missa no té preu. Per això és millor parlar de “donar una 

almoina” per a fer dir una missa, que “pagar una missa”. Per la missa 

celebrada, sigui per un difunt sigui per una altra intenció, el mossèn 



rep una almoina, és a dir, una quantitat de diners, actualment 10 

euros, que ell destina a les finalitats personals, socials o apostòliques, 

que li semblen més convenients. En aquest sentit en el Codi de Dret 

Canònic, en el llibre de lleis de l’Església, hi ha un advertiment 
important: “En matèria d’almoines de misses, cal evitar fins i tot la 

més petita aparença de negociació o de mercadeig” (c. 947)”. D’altra 

banda, si un mossèn, un mateix dia, celebra més d’una missa, només 

pot rebre l’almoina d’una missa, així ho estableix el  mateix Codi de 
Dret Canònic.  

 

Per tant, fer dir una missa és un costum lloable i que hem de 

mantenir, però ho hem de fer donant-hi tot el sentit, això és, 
participant en la missa que fem dir i unint-nos a la pregària de tota 

l’Església que prega pels difunts. I, també, a l’hora de fer dir una 

missa hauríem de mirar d’aixemplar la llista de les nostres intencions, 

que no sigui sempre només a intenció dels difunts. En parlarem el dia 
vinent.    

 

El mossèn. 

_______________________________________________________ 

 
AGENDA 

 

INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 18: per les missions; dissabte, dia 
20: per Filomena Blancafort, difunta; diumenge, dia 21, per Pere 

Godayol.  

 

INFORMACIONS 
 

EL PUNT DE LLIBRE: el dia de sant Martí ja es va començar a repartir el 

primer dels cinc punts de llibre que és previst de publicar.  L’objectiu és que 
tothom qui ho desitgi pugui veure en fotografia els cinc medallons que hi ha 

en les cinc claus de volta de l’església i que representen sant Martí,  la Mare 

de Déu del Roser, sant Francesc d’Assís, sant Sebastià i sant Isidre. En cada 
punt de llibre hi haurà una breu biografia del sant i en el cas de la Mare de 

Déu del Roser una breu història de la institució de la festa i un fragment 

dels goigs. Publicarem un punt de llibre cada mes. Al final, quan ja haurem 

publicat els cinc punts de llibre, farem un full infrormatiu en el qual hi 
sortirà la fotografia de tots els cinc punts de llibre junts i una explicació, que 

ens ha escrit expressament Mn. Antoni Pladevall, sobre l’església de 

Viladrau. L’objectiu de tot plegat és que, els joves del poble i els no tant 
joves, coneguem bé l’església del nostre poble i entenguem que l’arquitecte 

que va fer els plànols de l’església volia, i així ho va fer, que a sota de cada 

clau de volta hi hagués un altar  dedicat al sant que apareix en el medalló. 
Si ara ens mirem bé l’església, veurem que, tal com la tenim, les imatges 

dels sants no estan col·locades allà on l’arquitecte va imaginar; i cosa 

curiosa, hi ha dues imatges de sants que no les tenim: sant Sebastià i sant 

Francesc d’Assís. La pregunta, doncs, és aquesta: ho hem de deixar tot tal 
com està ara, o bé, de mica en mica, hem d’anar recol·locant cada imatge 

de sant al seu lloc? Pensem-hi.    



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 


