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TOTS SANTS 

Encara que en el dia d’avui, pel fet de ser festa, tinguem el bon costum 

d’anar al cementiri a visitar els nostres difunts, la solemnitat de Tots Sants 

és una festa joiosa perquè, avui, l’Església celebra la glòria de tots els 

sants, recorda amb goig totes aquelles persones, canonitzades o no, que 

han estat fidels a  Déu mentre han viscut en aquest món. Demà, dilluns, sí 

que farem commemoració de tots els fidels difunts.    

Ser sant no és un «rècord», inassolible per a la majoria dels mortals, sinó 

que hauria de ser el camí normal que hauríem d’emprendre tots els 

batejats. La paraula de Déu ens crida a ser sants: «Sigueu sants, com jo el 

Senyor sóc sant», «Aquesta és la voluntat de Déu: Que visqueu 

santament»; «Sigueu perfectes com ho és el vostre Pare celestial». I davant 

d’aquesta crida no hauríem de fer el sord o el desentès o, com es diu 

vulgarment, tirar pilotes fora.  

El Concili Vaticà II (1962-1965) va dedicar tot un capítol d’un dels seus 

documents més importants - el que s’anomena la «Constitució dogmàtica 

sobre l’Església»-  a parlar sobre la santedat. El capítol en qüestió porta per 

títol «La vocació universal a la santedat» i diu això: «En l’Església, tothom, 

tant els qui pertanyen a la Jerarquia com els qui són pasturats per ella, són 

cridats  a la santedat» i insisteix: «tots els fidels cristians, de qualsevol 

estat o condició, són cridats a la plenitud de la vida cristiana i a la perfecció 

de la caritat, santedat que, àdhuc en la societat terrenal, contribueix a una 

forma de vida més humana».  

Certament la paraula «santedat» fa respecte i no ens acabem de creure que 

aquesta crida s’adreci a nosaltres que ens reconeixem pecadors i que 

gairebé no ens veiem en cor de ser bons i, encara menys, de «bons del 

tot». Però, com s’arriba a ser sant? Els camins són diversos: amb l’ajuda de 

la gràcia de Déu; amb la pregària; amb l’ajuda de la comunitat cristiana; 

amb la fidelitat fins al martiri; amb la participació en els sagraments; amb 

l’esforç personal; amb la contemplació de les coses  creades... Per tant, a 

ser sant s’hi arriba amb l’ajuda de la gràcia de Déu i amb l’esforç personal.  

Demanem a tots els sants, els qui són als altars i els qui no hi són, que ens 

encomanin les seves ganes de ser sants i, sobretot, la seva valentia per a 

perseverar fins al final, perquè no faltaran les dificultats.   

El mossèn  



AGENDA   

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 5 de novembre:  per Carlos; 

dissabte, 7: pels difunts de la família Fabregó Tarroja; diumenge, 8: 

pel poble de Viladrau. 

INFORMACIONS  

COMMEMORACIÓ DELS FIDELS DIFUNTS: demà, dilluns, a les 10,30h 

del matí, a l’església parroquial, missa per tots els difunts. És el dia, 

si podem, d’anar al cementiri a pregar pels difunts; i si no podem anar-hi, 

seria bo que, des de casa mateix, en un  moment o altre, fem una pregària 

pels difunts.   

RESSÒ DE L’EXCURSIÓ A LA SAGRADA FAMÍLIA: pel que s’ha sentit 

dir, sembla que tothom va quedar content de l’excursió a la Sagrada Família 

de Barcelona. Mn. Lluís Bonet, el rector de la parròquia, ens va rebre molt 

amablement i ens va fer fer un recorregut molt complet i molt ben explicat. 

Va ser com fer un petit pelegrinatge, amb pregàries i cants, pels llocs més 

significatius de la basílica. Vam a anar a dinar, molt a prop de la basílica, en 

un restaurant espaiós i en el qual es va menjar bé i a un preu enraonat. 

Havent dinat vam anar cap a Montjuïc: als voltants del MNAC i al Mirador de 

l’Alcalde, i, després de fer una mica el turista, vam tornar cap a Viladrau. 

Un dia ben aprofitat.  

FIRA DE LA CASTANYA:  com cada any, molta gent. Els firaires estaven 

contents.  A l’església parroquial, les visites de la gent van ser constants. 

Algunes persones amb les quals vam poder parlar, van agrair que se’ls 

regalés el punt de llibre i van valorar positivament l’ornamentació que 

es va posar al passadís central de l’església. És un encert tenir l’església 

oberta els dos dies que dura la fira. Fem un servei als qui ens visiten.  

CONFIRMACIÓ: la crida que es va fer, per mitjà d’una carta adreçada als 

nois i noies del poble, convidant-los a preparar-se per a rebre el sagrament 

de la confirmació, ha tingut una resposta positiva: són set els nois i noies 

que volen rebre aquest sagrament. Ens trobarem el dijous, cada quinze 

dies, de 7 a 8 del vespre, a la rectoria, des del novembre fins al maig, 

aquest curs i el vinent. Donem gràcies a Déu que puguem tenir aquest grup 

de nois i noies i, si hi pensem, preguem per ells i pels seus catequistes.    

DEFUNCIÓ: Dimecres passat, al matí, es va celebrar la missa exequial per 

Antoni Portet i Clos, natural i veí de Viladrau, de 91 anys, que va morir a 

Viladrau el dia abans. Reposi en pau.  

AGRAÏMENT: la parròquia agreix a la família del mas Pujol de 

muntanya la seva generositat en deixar-nos desinteressadament una soca 

de castanyer per ornamentar l’església parroquial amb motiu de la Fira de la 

castanya. Moltes gràcies.  



 

 

 

 


