
 

ÀNGELS I ARCÀNGELS 

El 29 de setembre celebràvem les solemnitats dels 

arcàngels Miquel (“qui com Déu”), Gabriel (“la força de 

Déu”) i Rafael (“la medicina de Déu”) i el 2 d’octubre els 

sants àngels custodis. 

La devoció o culte als àngels (Dúlia) en el curs dels 

anys, ha anat minvant. Les persones més grans 

recordem com de petits se’ns demanava encomanar-nos 

a ells i, especialment, als àngels de la Guarda: 

“Àngel de la Guarda, dolça companyia, no em 

desempareu de nit i de dia. No em deixeu sol que em 

perdria” 
 

Els àngels i arcàngels són presents en tots els textos de 

les religions i, naturalment, a la Bíblia. Són personatges 

“mítics” que Déu envia com a missatgers per anunciar i denunciar fets o esdeveniments que 

els humans han de prendre o han de saber rebutjar. Generalment són “missions” que cal dur 

a terme. 
 

Ara que la devoció als àngels ha minvat o desaparegut, vol dir que no existeixen? De cap de 

les maneres. Déu s’ha comunicat sempre a la història humana a través de mitjans que els 

homes i dones puguessim comprendre i acceptar segons el moment històric o cultural que 

vivim. Els missatges de Déu, doncs, són culturals. Durant un temps eren personatges 

misteriosos o angelicals; avui ens cal descobrir amb quins mitjans Déu ens parla. No podem 

restar en la imatge d’uns àngels de Pastorets. Les forces del Bé venen revestides del context 

cultural d’avui. 
 

Abans la intervenció de Déu es veia per mitjà d’aquests personatges que la cultura bíblica i 

religiosa va crear. Avui Déu continua estant a l’aguaït de la humanitat per mitjà de fets i 

esdeveniments que es fan presents en la quotidianitat. Diríem són els nous àngels i 

arcàngels, sense negar l’existència d’aquells. Posem un exemple: 
 

Algú ha dit que el Covid 19 és un avís de Déu. Avisar, no és castigar (també s’ha sentit dir: 

“és un càstig de Déu”). Qui avisa ho fa a fi de bé. En aquesta pandèmia ens hi cal veure que 

ens cal anar cap a un nou estil i model de ser i de viure. I això, qui creu, ho accepta com una 

llum de Déu, un àngel enviat que ens porta aquesta nova. Qui no creu, hi veurà només una 

pandèmia que cal vèncer amb una vacuna a fi de tornar a la “normalitat” d’abans; tot ha de 

continuar igual. Qui creu hi veu un canvi de vida i una nova manera  de viure és possible. No 

és suficient tenir recursos científics, que també, sinó saber adaptar la vida a les noves 

exigències de la natura, de l’ecologia i de la humanitat que poc a poc ens hem anat 

carregant. 
 

Miquel (“Qui com Déu”). Mai la ciència pot substituir Déu. Déu ens ha infòs la intel·ligència no 

per suplantar-lo sinó per a fer-ne un recte ús en bé de la societat i de les persones. Ciència 

sí, fe també. Unides per a major progrès humà, digne i fraternal. Separades porten a 

desintegrar la societat i a crear classes socials. 
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INFORMACIONS PARROQUIALS: 
 

DOMUND 2020 

Diumenge vinent, celebrem la diada de la Propagació de la 

fe. El lema d’aquest any diu: “Aquí em tens, envia-m’hi”. 

La propagació de la fe és una missió de tot batejat. Ens cal 

treure la mentalitat que això pertoca als capellans. Ens cal 

ser evangelitzadors en la família, al treball, en el temps 

lliure, en tota relació social. I no cal que siguin discursos ni 

sermons, sinó que el nostre ser i actuar respongui a l’estil 

de vida de Jesús: estimar i servir als qui tenim més al 

costat, sense oblidar-nos de les necessitats que hi ha en 

llocs llunyans i a la “perifèria”. El lema és clar i directe: 

“envia-m’hi”.  

La col·lecta del diumenge que ve va destinada per 

aquesta finalitat. Ja aquest diumenge hi ha sobres al 

plafó de l’església a fi de que durant la setmana puguem 

dipositar-hi l’almoina que creguem oportuna i en la 

recol·lecta del diumenge en fem donació. Gràcies !. 

 

COL·LECTES EN CELEBRACIONS LITÚRGIQUES 

A partir d’aquest diumenge tornarem a passar la 

“plateta” en les celebracions de l’Eucaristia, 

siguin diumenges, dies festius o funerals. 

Durant aquests mesos se’ns recomanava deixar 

unes “caixetes” a fi que els fidels poguessin fer 

l’aportació econòmica. Es va restablint ja la 

“normalitat” que hi havia abans: al moment de 

l’ofertori fer la recol·lecta. 

Les aportacions durant els mesos passats ha anat minvant de diumenge a diumenge. 

Esperem recuperar-ho de nou. 

 

 

 

 

 

 

                          INTENCIONS DE MISSES DEL 12 AL 18 D’OCTUBRE 

 

 

 

 

Dilluns  Dantis 

Dimarts Dantis 

Dimecres Residència: Josep Mª Font 

Dijous Dantis 

Divendres Dantis 

Dissabte Dantis 

Diumenge 12h. Teresa Camats 

FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU DEL PILAR 
 

 

Aquest dilluns, en honor de la Verge del Pilar, la Missa serà a les 11 h. 


