Diumenge XIX T.O. (C) 7 d’agost de 2022 – Núm. 37

Des d’allí on estiguis... Quan mor algú estimat, escoltem aquesta expressió en boca de molts. Podríem
preguntar-nos: on són els nostres difunts? Moltes vegades descobrim que el poble fidel desconeix
l'escatologia catòlica, desconeix què passa en morir: com es prepararà, doncs, per aquest moment
crucial? Què diu la Revelació divina recollida en la Tradició de l’Església? Què passa després de morir?
«Cada home, després de morir, rep a la seva ànima immortal la seva retribució eterna en un judici
particular que refereix la seva vida a Crist, bé a través d'una purificació, bé per entrar immediatament a
la benaurança del cel, bé per condemnar-se immediatament per sempre » (Catecisme, núm. 1022). Per
tant, després de morir hi caben tres possibles destins: purgatori, cel o infern. Els qui moren en la gràcia i
l'amistat de Déu, i perfectament purficats entren al cel; els imperfectament purificats, encara que estan
segurs de la seva salvació eterna, pateixen després de la seva mort una purificació, a fi d'obtenir la
santedat necessària per entrar a l'alegria del cel: en aquesta purificació, i mitjançant el misteri de la
comunió dels sants, nosaltres Església militant, podem col·laborar oferint sufragis i sacrificis,
especialment el sacrifici eucarístic pels germans de l'Església purgant. Finalment, l'ensenyament de
l'Església afirma l'existència de l'infern i l'eternitat. “Les ànimes dels qui moren en estat de pecat mortal
baixen als inferns immediatament després de la mort i hi pateixen les penes de l'infern” (Catecisme, núm.
1035). Els nostres difunts, doncs, no es reencarnen, tampoc la seva existència depèn del nostre bon o
mal record, tampoc desapareixen ni queden aniquilats, tampoc vaguen eternament per la terra com a
fantasmes. Els nostres difunts estan en les mans de Déu, i Ell que es un Déu de vius, i no de morts,
decidirà el lloc de cadascú. Com tenir doncs una bona mort? Tenint una bona vida, vivint en gràcia i
amistat amb el Senyor, rebent els sagraments i especialment en els darrers dies l'absolució, la unció i el
viàtic. Fent bones almoines als pobres, perdonant a tots, reparant el mal que hàgim fet, encomanar-nos
a la pregària de l'Església, acudir filialment a Maria Santíssima, vestir el seu sant escapulari, i finalment
oferint la nostra mort com a expiació de tots els nostres pecats, i fer-ho amb el cor ple de contrició,
confiança, fe i esperança en Jesucrist Bon Pastor que ha vingut a buscar l'ovella perduda. Així viu i mor
un catòlic, i després d'un bon purgatori, ens retrobarem al Regne Celestial. Jesús, Josep i Maria us donc
el cor i l’ànima mia.

Vida parroquial

LL = St. Andreu de Llavaneres | SV = St. Vicenç de Montalt | CA = Sta. Maria de Caldes d’Estrac

Baptismes. Emma Parcerisa (LL).
Exèquies. Ramon Llobet (LL). Descansin en pau.
Adoració prolongada. 2n divendres de 10 h. a 19 h. a St. Andreu. Es realitzarà només si hi ha adoradors
en tots els torns, per això caldrà apuntar-se en els fulls que hi haurà al final de l’església.
Col·lecta 1r diumenge de mes. Cada primer diumenge de mes, hi haurà una col·lecta especial per les obres
i manteniment del temple. Us recordem que avisant-ho, aquestes donacions gaudeixen de desgravació fiscal.

HORARIS DE MISSA
Vigília festius

St. Andreu de Llavaneres
St. Pere (Llavaneres)
St. Vicenç de Montalt
Carme (Caldes)
Sta. Maria de Caldes

19:00
20:00

Diumenges i festius

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte

11:30
19:00*
19:00 19:00 10:00 19:00 19:00 19:00
13:00 (estiu: a les 10 h.)
20:00*
10:00
20:00* 20:00*
20:00* 20:00
12:00**
(de Rams a Corpus)
10:00**
10:00**
* castellà |** bilingüe

Església de St. Pere: en l'horari d'estiu , que va del 1r Diumenge de Juny fins al 4rt de Setembre, la missa és a les 10 h.
Església del Carme (Caldes): De Rams a Corpus inclosos, aquesta missa es trasllada a la Parròquia de Sta. Maria

Adoració eucarística: St. Andreu: Dijous de 19:30-20 h. i 2n i 4rt Divendres, de 10-19 h.
Contacte: Despatx: Sr. Joan Ferrer, tel. 696 595 703 | Mn. Andrew Llanes | Mn. David Navarro, tel. 697 754 759
santandreu473@arqbcn.cat | santvicenc690@arqbcn.cat | santamaria322@arqbcn.cat | https://parroquies3viles.com/

Desde allí dónde estés... Escuchamos esta expresión en boca de muchos cuando fallece un ser querido.
¿Dónde están nuestros difuntos? En muchas ocasiones descubrimos que el pueblo fiel desconoce la
escatología católica, desconoce qué sucede al morir: ¿cómo se preparará por lo tanto para ese momento
crucial? ¿Qué dice la Revelación divina, recogida en la Tradición de la Iglesia? ¿Qué pasa después de
morir? «Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio
particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente
en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre» (Catecismo, núm.
1022). Por lo tanto, después de morir caben tres destinos: purgatorio, cielo o infierno. Los que mueren en
la gracia y en la amistad de Dios, y perfectamente purficados entran al cielo; los imperfectamente
purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación,
a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo: en esta purificación, y mediante
el misterio de la comunión de los santos, nosotros Iglesia militante, podemos colaborar ofreciendo
sufragios y sacrificios, especialmente el sacrificio eucarístico por los hermanos de la Iglesia purgante.
Finalmente, la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. “Las almas de los
que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte
y allí sufren las penas del infierno” (Catecismo, núm. 1035). Nuestros difuntos, pues, no se reencarnan,
su existencia no depende de nuestro buen o mal recuerdo, tampoco desaparecen ni quedan aniquilados,
tampoco vagan eternamente por la tierra como fantasmas. Nuestros difuntos están en manos de Dios, y
Él que es un Dios de vivos, no de muertos, decidirá el lugar de cada uno. ¿Cómo tener pues una buena
muerte? Teniendo una buena vida, viviendo en gracia y amistad con el Señor, recibiendo los sacramentos
y en especial en los últimos días la absolución, la unción y el viático. Haciendo buenas limosnas a los
pobres, perdonando a todos, reparando el daño que hayamos hecho, encomendarnos a la oración de la
Iglesia, acudir filialmente a María Santísima, vestir su santo escapulario, y finalmente ofreciendo nuestra
muerte como expiación de todos nuestros pecados, y hacerlo con el corazón lleno de contrición,
confianza, fe y esperanza en el Buen Pastor que ha venido a buscar a la oveja perdida. Así vive y muere
un católico, y después de un buen purgatorio, nos reencontraremos en el Reino Celestial. Jesús, José y
María os doy el corazón y el alma mía.

