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RITU DE COMIAT EN LA MISSA EXEQUIAL 

Per tal d’anar contribuint a l’educació litúrgica de tots plegats,  recordarem 

algunes coses del ritu de comiat en la missa exequial.  

Un cop s’ha acabat la missa exequial, té lloc el ritu de la «darrera 

recomanació i comiat». Aquest ritu substitueix el que abans s’anomenava 

«absolta». El ritual (el llibre) de les exèquies que fa servir el mossèn diu 

això: «No s’ha d’entendre que aquest ritu sigui com una purificació del 

difunt, sinó que és una salutació final de comiat, amb què la comunitat 

cristiana diu adéu a un membre seu i prega per ell, abans de dur el seu cos 

a la sepultura». El mossèn diu aquelles paraules que ja us són conegudes: 

«Complim el deure de donar sepultura cristiana a aquest germà (germana) 

nostre... preguem Déu, el Senyor de la vida, que ressusciti i reuneixi entre 

els qui seran de Crist, el seu servent (serventa) que enterrarem. Que  a 

l’hora del judici, trobi la seva misericòrdia... etc.». 

Després el mossèn s’acosta al fèretre i aspergeix el cos del difunt amb 

aigua beneita. També, algunes vegades, es fa l’encensació. Són dos ritus 

que també es poden considerar com a actes de comiat. El sentit d’aquests 

ritus és pasqual:  l’aigua beneita fa referència al baptisme que vam rebre, 

que ens va fer entrar a formar part de l’Església de la terra; i ara, en la 

missa exequial, simbolitza l’entrada a la vida eterna, a la «Jerusalem 

celestial».  L’encensació  significa que honorem el cos del difunt com a 

temple de l’Esperit Sant i que és un cos destinat a la resurrecció. 

Aquests ritus es clouen amb una oració i acabada l’oració, mentre el cos del 

difunt és acompanyat cap a la porta de l’església, es canta o es recita una 

antífona: «Que els àngels t’acompanyin al paradís; que, a la teva arribada, 

et rebin els màrtirs i et facin entrar a la ciutat santa de Jerusalem».  

Al costat del fèretre hi ha, durant tota la celebració, el ciri pasqual. Aquest 

ciri, que s’estrena cada any,  del qual es fa la lloança durant la Vetlla 

Pasqual, és signe de la llum i de la vida que vénen de Jesús ressuscitat.  El 

mossèn que presideix la celebració pot encendre aquest ciri dient: «Que la 

llum de Crist ressuscitat il·lumini en nosaltres l’esperança de la 

resurrecció».   

Per tant, tots aquests elements ajuden a captar el sentit pasqual de la mort 

cristiana, el cos és cridat a la resurrecció gloriosa.  Són boniques i 

profundes aquestes paraules que hi ha en el ritual de les exèquies: «El 

mateix cos que, vivent, va ser banyat amb l’aigua del baptisme, ungit amb 



oli sant, alimentat amb el pa i el vi de l’Eucaristia, marcat amb el segell de 

la salvació, protegit amb la imposició de les mans, quan esdevé cadàver, la 

mare Església continua tenint-ne una cura sol·lícita i amorosa (...). 

Aquestes mateixes raons són també les que mouen els cristians a tractar 

amb un gran respecte els llocs on reposen les despulles mortals del seus 

germans difunts. Els cementiris sempre han estat considerats com a llocs 

sagrats, on els difunts dormen tot esperant la resurrecció.»     

El mossèn  

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 14: per un difunt; i per Martí 

Ordeig i Calm, difunt; dijous, dia 19: pels difunts de la parròquia; 

dissabte, dia 21: pels difunts de la família Fabregó Tarroja; diumenge, dia 

22: pel poble de Viladrau.   

INFORMACIONS 

LA MISSA DELS DIJOUS: hem decidit, després de parlar-ne amb els qui hi 

assisteixen habitualment, de  canviar l’hora de la celebració de la missa dels 

dijous: serà a les 5 de la tarda (17 hores), des d’ara i fins el mes de maig, i 

no pas a dos quarts de vuit del vespre com fins ara. El Sant Rosari es resarà 

després de la missa.  

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: la sessió d’aquest mes de 

novembre la farem el dissabte, dia 21, a les 18,15h, a la rectoria. Tothom 

hi és convidat.  

L’ESTAMPA DE SANT MARTÍ: el proppassat dia 11 de novembre, festa de 

sant Martí de Tours, vam repartir una estampa de sant Martí. La imatge, com 

es deia en l’estampa, és la que hi ha, en miniatura, en la creu processional de 

la parròquia.  Hem d’agrair la fotografia a en Josep Sansalvador. 

CONFIRMACIÓ: Vam començar el curs dijous passat. S’hi ha afegit una  noia. 

Per tant, són nou els qui es volen confirmar. Com ja vam dir, estan convocats a 

venir cada quinze dies, des del novembre al maig, i el curs vinent, igualment. 

Farem servir un catecisme que acaba de ser publicat i que porta per títol 

Testimonis del Senyor. El tindrem com a llibre de referència.   

EL PUNT DE LLIBRE DE LA FIRA DE LA CASTANYA: Donem per suposat 

que tothom qui n’ha volgut, n’ha pogut agafar i, si no, encara hi és a temps. 

Encara en queden uns quants. De moment n’han «marxat» uns dos mil 

exemplars. Creiem que és una bona cosa haver divulgat, per mitjà d’aquest 

punt de llibre, el signe de la creu, que com  tothom sap, és el senyal del cristià. 

Els nous temps demanen noves respostes per a fer una mica d’apostolat.    



      


