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EL RECORDATORI DE L’ENTERRAMENT 

Hi ha el costum, quan mor una persona, de fer un recordatori. Ja fa 

temps que circulen arreu alguns d’aquests recordatoris que no 

s’adiuen gaire, o gens ni mica, amb el missatge que es proclama en 

la missa exequial que se celebra per aquell difunt. Per això,  amb la 

intenció d’ajudar a qui es vulgui deixar ajudar i de fer les coses el 

millor possible, oferim alguns suggeriments a tenir en compte, si es 

vol fer un recordatori que es mantingui dins el que seria l’esperit  i la 

lletra cristians. 

En un recordatori d’un difunt cristià, a més del nom i cognoms del 

difunt, de la data de naixement i de defunció –també es podria posar 

la data del baptisme- sembla que la «imatge» més adient és una 

creu, tenint en compte que la creu és, per excel·lència, el senyal del 

cristià. Caldria, també, que s’hi digui  «preguem per ell o per ella» 

(pel difunt o difunta) o bé: «Doneu-li, Senyor, el repòs etern». Si a 

més, s’hi vol posar un text, caldria triar alguna frase dels evangelis o 

d’un altre llibre del Nou o de l’Antic Testament, que faci referència a 

la resurrecció o a la vida eterna; també està bé posar-hi el 

parenostre o, fins i tot, el Crec en un Déu, o bé una frase o un text 

d’un sant o una santa. Crec que un recordatori d’enterrament que 

tingui en compte el que acabem de dir seria un recordatori 

«correcte», si ens ho mirem des de la perspectiva cristiana.   

De vegades en l’enterrament d’una persona cristiana es reparteix un 

recordatori en el qual s’hi escriuen frases o textos que, tot i la seva 

vàlua literària -o fins i tot sentimental, perquè han estat escrits per 

un parent del difunt- estan lluny o molt lluny de l’esperit i la lletra 

cristians.   

Mai no repetirem prou que, mirat des de la fe cristiana, a l’hora de la 

missa exequial no es tracta de fer un homenatge al difunt, sinó de 

pregar per ell, demanar a Déu que els rebi en el Regne del Cel  i 

també d’anunciar i refermar la nostra fe en la vida eterna i en la 

resurrecció dels morts.  



També hi hauria coses a dir sobre algunes imatges o fotografies que, 

en alguns casos, acompanyen el recordatori. Són imatges que, de 

vegades, tenen qualitat artística, però no reflecteixen el sentit de la 

mort cristiana. Posen l’estètica per sobre de la simbologia religiosa.  

En la mort, Déu ens crida cap a Ell, per això, santa Teresa de l’Infant 

Jesús podia escriure: «No moro, entro a la vida».  Aquesta és la idea 

bàsica que hauríem de tenir al cap i al cor quan s’escaigui d’haver de 

fer un recordatori d’enterrament per a un familiar o amic.    

El mossèn 

_________________________________________________ 

AGENDA   

INTENCIONS DE MISSES: dimecres, dia 11: pel poble de Viladrau; 

dijous, dia 12:  pels difunts de la parròquia; dissabte,  dia 14: per un 

difunt;  diumenge, dia 15: pel poble de Viladrau. 

INFORMACIONS 

 

FESTA DE SANT MARTÍ, PATRÓ DE LA PARRÒQUIA: el proper dia 11 de 

novembre és la festa de sant Martí, patró de la parròquia.  Celebrarem 

la missa  solemne a les 12,30 del migdia. Comptarem amb la presència 

dels mossens de les parròquies veïnes.   

És el dia també que l’Ajuntament fa l’homenatge anual a la gent gran del 

poble i la parròquia s’hi adhereix amb goig.   

COL·LECTA MISSA EXEQUIAL: dimecres passat, en la missa exequial, es 

van recollir 78,08 euros. D’aquesta quantitat, com ja és habitual, en fem 

tres parts: una part, es destina a celebrar misses pels difunts de la 

parròquia; una altra part, es reparteix equitativament entre Càritas i Mans 

Unides; i una altra part, es destina a les necessitats de la parròquia.  

GASOIL: hem fet omplir el tanc de gasoil per a poder passar l’hivern; 

l’import ha estat de 1.051,04 euros.    

CONFIRMACIÓ: Si no s’apunta ningú més a última hora, actualment el 

grup de nois i noies de confirmació són vuit: 4 nois i 4 noies. Dijous passat 

van començar el «curs». Tal com ja vam dir, es trobaran cada quinze dies, 

des del mes de novembre fins a mig maig; i el curs vinent, igualment.   

SANT ROSARI ELS DIES FEINERS: tal com vam anunciar, el rosari 

només es resarà el dijous, abans de la missa. Els altres dies, no. Pel maig, 

quan arribi el bon temps, es tornarà a resar cada dia.  



 

 

 


