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FER DIR UNA MISSA  

PER LES DIVERSES NECESSITATS DE L’ESGLÉSIA I DEL MÓN 

  

Diumenge passat vam parlar de les misses en sufragi dels difunts i vam 

acabar dient que era un costum lloable de fer dir misses pels difunts i que 
era un costum que calia mantenir. I vam explicar, entre altres coses, que si 

encomanem una missa hem de fer el possible per a participar-hi i afegir-nos 

a la pregària del mossèn i de la tota la comunitat.      
 

Avui, volem recordar -i insistir- en què, a més de fer dir misses pels difunts, 

també es poden fer dir misses per altres intencions, per les diverses 
necessitats de l’Església i del món. És més, caldria que de tant en tant, 

féssim dir misses per altres intencions. 

    

La llista de possibiltats és llarga. Posem uns quants exemples: podem fer 
dir misses amb motiu del bateig o del casament d’un fill, d’un nét; en acció 

de gràcies a un sant que tenim per intercessor; pels malalts del poble; amb 

motiu de l’elecció d’un papa, per l’ordenació d’un bisbe, d’un prevere o d’un 
diaca; per un familiar malalt; pels moribunds; amb motiu d’una operació 

quirúrgica complicada; per a donar gràcies per un favor rebut; per les noces 

de plata o d’or del matrimoni; amb motiu de noces de plata o d’or de la 

professió religiosa; en acció de gràcies per haver recuperat la salut. Per les 
diverses necessitats de l’Església: per les vocacions sacerdotals o religioses, 

pels fidels laics, per la unitat del cristians, per l’evangelització dels pobles, 

pels cristians que sofreixen persecució. Per les necessitats de la societat 
civil: pels governants; pel progrés dels pobles; per la pau i la justícia; per 

l’abolició de les guerres. Per diverses circumstàncies públiques: en acció de 

gràcies per la collita; pels qui passen fam; pels exiliats; pels presos; per les 
víctimes de les guerres o de les catàstrofes, etc. La idea que hem de 

recordar, doncs, és que podem fer dir misses per intencions i motius 

diversos, i no sempre ha de ser únicament  i exclusiva pels difunts.       

 
Cal que tinguem en compte que quan celebrem l’eucaristia, no la celebrem 

sols i hem de fer el possible per unir-nos a la pregària de tota la comunitat 

reunida. Per tant, quan fem dir una missa, aquella missa no només es diu 
per la “nostra” intenció sinó que en la pregària eucarística, la pregària que 

recita el mossèn que presideix l’eucaristia, es fa palès que preguem per tota 

la comunitat reunida (“Us supliquem humilment que l’Esperit Sant uneixi en 
un sol cos els qui participem del Cos i de la Sang de Crist… Us preguem que 

tingueu pietat de tots nosaltres… que tinguem part en la vida eterna i 

puguem lloar-vos i glorificar-vos”)  i per tota l’Església (“Recordeu-vos, 

Senyor, de la vostra Església, estesa per tot el món, feu-la perfecta en la 
caritat.”).   

 



Caldria, doncs, que quedés clar que és bo mantenir el costum de fer dir 

misses; que és bo mantenir el costum de fer dir misses pels difunts; i, avui 

hi hem afegit, que seria bo que també ens acostumessin a fer dir misses 
per altres intencions, com les que ja hem explicat més a amunt, i no 

solament pels difunts.   

 
En el moment de preguntar-nos si val la pena de fer dir una missa, sigui per 

un difunt sigui per les necessitats de l’Església i del món, potser és bo de 

recordar-nos d’aquesta frase: “Oferir una missa és el millor obsequi 

espiritual que podem fer a aquells que estimem”.  
 

 

          El mossèn 

 
 

AGENDA 

 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 25: pels malalts de Viladrau; 
dissabte, dia 27: per Josep Pagespetit, difunt; diumenge, dia 28: per 

Pere Godayol, difunt.  

 
INFORMACIONS   

 

COL·LECTA GERMANOR. En la col·lecta de “Germanor”, de diumenge 
passat, que es fa cada any en aquests dies per a col·laborar en el 

finançament de l’Església diocesana, es van recollir 730’50 euros. Moltes 

gràcies.      

 
LA PREGÀRIA A SANT MARTÍ: La majoria dels qui vau venir a missa el  

dia de sant Martí es us vau poder endur a casa, la pregària que vam recitar 

tots junts, al final de la missa, en honor de sant Martí de Tours.  Com que 
no n’hi va haver per a tothom n’hem deixat uns quants exemplars més en la 

tauleta que hi ha a l’entrada de l’església, a mà dreta, al  costat del 

baptisteri. També la trobareu a la pàgina web de la parròquia: 

http://www.parroquiadeviladrau.com.    
 

EL PUNT DE LLIBRE DE SANT MARTÍ. Pel que sembla el punt de llibre 

que es va repartir el dia de sant Martí ha tingut una molt bona acceptació. 
En vam fer fer cinc-cents exemplars i ja s’estan acabant. Els qui encara no 

el tingueu, i desitgeu tenir-lo, el podeu agafar de sobre la tauleta que hi ha 

a l’entrada de l’església, a mà dreta. Quan s’hagin acabat, si cal, en farem 
fer més. Pel mes de desembre vinent és previst de repartir el segon punt de 

llibre que serà la representació de la Mare de Déu del Roser que hi ha a la 

clau de volta de la nau lateral de migdia de l’església parroquial. Rexcordem 

que l’objectiu d’editar aquests punts de llibre és per a fer conèixer més i 
millor l’església parroquial de sant Martí de Viladrau, sobretot a les noves 

generacions.  

 
REUNIÓ DEL CONSELL PASTORAL PARROQUIAL. Dissabte, 20 de 

novembre, hi ha reunió del Consell Pastoral parroquial. Com a temes de 

l’ordre del dia hi ha, sobretot, la preparació de l’Advent i les sessions de 
trobades de formació d’un cop al mes.  



 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 


