EL DIA DE TOTS SANTS - 1 de novembre
Jesús va dir :
« Tot el que feu al més petit dels meus, a mi m’ho feu. »
Per això, els cristians el dia 1 de novembre a la missa llegim un text
que diu: « Feliços els qui tenen el cor net, perquè ells veuran a
Déu. »
Els cristians creiem que hi ha molta gent, arreu del món i en
tots els temps, que porta una vida santa, que no és sinó una
forma de vida orientada a fer al màxim la voluntat de Déu. Hi ha
sants ignorats, gent que ha fet el bé sense ser coneguda en públic, i
que sovint hem conegut i portem al cor de manera particular.
Però

què

vol

dir

« ser

sant » ?
La

paraula

« pur »

o

Sant

vol

dir

« perfecte »;

s’utilitza sovint per parlar de
Déu (el Sant dels Sants),
però un Sant o una Santa és
algú que intenta assemblarse a Jesús de Natzaret i, a
imatge d’Ell, fa de la pròpia vida un acte d’amor, sense egoisme.
Què fem per Tots Sants els cristians?
Aquell dia recordem d’una manera especial tots els homes i dones,
nois i noies, d’arreu que han volgut viure com amics de Déu, estimant
i fent el bé com Jesús ens va ensenyar.

EL DIA DE DIFUNTS – 2 de novembre
Jesús va dir :
« Qui creu en mi viurà per sempre. »
Per això, el dia 2 de novembre recordem totes aquelles persones que
varem estimar i que han mort.
Els cristians creiem que la mort no és el final de la vida, sinó un
pas a una altra forma més plena. És la vida eterna que Jesús va
prometre i que significa una forma més plena d’amor.
Això vol dir que, segons els
cristians, hi ha diverses vides?
No;

la

vida

i

la

mort

de

les

persones no són com els videojocs.
Déu no ens dóna moltes vides, sinó
una de sola, que cadascú ha de
transformar,

esforçant-se

perquè

sigui com la vida de Jesús: plena d’amor i sense fi.
Què fan els cristians el dia de difunts?
Aquell dia moltes famílies van juntes al cementiri. Cadascú pensa en
els morts que ha estimat i recorda els bons moments que varem
passar amb ells. Netegem les tombes, hi posem flors i els recordem.
Al cementiri, el capellà beneeix les tombes i tots preguem per tal que
els nostres morts siguin acollits per Déu i els demanem que ens
ajudin.

