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Bisbat de St. Feliu de Llobregat

TOTS SANTS

De tots els sants, avui, la benaurança
unim en un sol cant festivament:
amb el seu prec revifen l’esperança
del poble que els invoca amb veu fervent.
Maria, Mare i Reina gloriosa,
amb Jesucrist s’alegra sense fi:
del firmament Estrella lluminosa,
Roser florit del divinal jardí.

Els Patriarques de la Llei antiga
exulten, i els Profetes de l’Ungit;
el vell i el nou en una sola espiga,
per moldre el blat del celestial convit:
els sants Apòstols i els Evangelistes
tributen al Senyor acatament;
de la Ciutat, com perles i ametistes,
fulgeixen a les portes d’or i argent.
Els Màrtirs i les Verges fan seguici,
amb palmes, a l’Anyell immaculat,
i els Confessors amb el mateix desfici
contemplen sense vels la Veritat.
L’il·lustre estol dels Monjos, el saltiri
recita, amb càntics nous, eternament,
amb tots els benaurats que dalt l’Empiri
aclamen l’Increat sens falliment.

La multitud dels redimits, encara,
aplega els sants de nom inconegut,
els qui amb cor net esguarden cara a cara
el Creador de tota excelsitud.
L’immens Autor de tanta meravella
pels àngels en el Cel és adorat;
cantant amb ells la fe se’ns renovella:
és Déu en tres persones, Trinitat. Amén.

Himne de Tots Sants, traducció d’un himne llatí.

CATEQUESIS
De primera comunió: Dimarts i Divendres de 18h a 19h.
De continuïtat i primer de confirmació:
Divendres de 18h a 19h.
De segon de confirmació: Dijous de 19 a 20h.

ANUNCIS DE PRÓPERS ESDEVENIMENTS

Dimarts 30 d’octubre:
a les 19:30h reunió de catequistes.
Dimecres 31 d’octubre: Vigília de Tots Sants.
Missa de vigília a les 19:30h.
Dijous 1 de novembre:

 Tots Sants. Missa a les 10h i a les 11:30h.
 A les 16h Rosari a la capella del tanatori de Sant
Joan Baptista en record dels nostres germans
difunts.
Divendres 2 de novembre: Fidels difunts.
 Missa en sufragi per tots els difunts a les 19h.
 de

19:30 a 21h. Vespres i adoració. Primer

divendres de mes.

