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La mort de les persones 
que tenim a prop
ens pren un tros 
de nosaltres mateixos.
La mort ens trenca. 

Tant és que sigui la mort 
d’algú ja gran 
que ha pogut viure una llarga vida,
o la mort ja tristament esperada 
d’un malalt,
o la mort sobtada 
que agredeix de cop,
sense avisar.
Sempre, 
quan mor algú que tenim a prop,
algú que estimem,
perdem un tros 
de la nostra vida mateixa.

Ningú de nosaltres no vivim sols.
La nostra vida és feta també
de la vida dels altres.
Gràcies als altres, 
més propers o més llunyans,
som el que som, 
i sense ells ben poca cosa seríem;
sobretot, 
gràcies als que més a la vora 
tenim,



aquells amb qui més hem 
compartit,
aquells a qui més hem estimat.
Ells formen part de nosaltres.
I això és un gran goig,
que hem de saber aprofitar 
tant com siguem capaços,
tots els dies de la nostra existència.
Però això és també un gran dolor, 
un gran buit,
quan la mort 
se’ns enduu algú que estimem.

I ens preguntem:
¿Què hem de fer, 
com podem viure 
aquesta realitat tan dolorosa?



Estimats amics, estimades amigues.

Posem a les vostres mans aquest senzill fulletó, 
que vol ser un instrument més per a apropar-nos 
a vosaltres en una circumstància tan especial i tan 
important a les vostres vides. La pèrdua d’un ésser 
estimat és certament una experiència profunda i 
feridora: a més dels sentiments lògics de tristesa i 
dolor, aixeca no pocs interrogants sobre la nostra 
existència.

L’Església és el Poble que mira de viure de la 
fe en el Déu de la vida. La fe en el Déu que va 
ressuscitar Jesucrist, rescatant-lo de la mort més 
vergonyosa i injusta, a fi que tots nosaltres, per 
la fe en Ell, també puguem ressuscitar. Per això 
els cristians considerem que el millor regal que 
podem oferir al món és estar a prop de tots els qui 
pateixen per qualsevol motiu, anunciar l’amor 
de Déu Pare envers tots, particularment envers 
aquells que ens han deixat, i encomanar aquesta 
esperança. És amb aquesta esperança com podem 
continuar vivint, lluitant cada dia, gaudint del bé 
i de la bellesa, servint per amor, sense caure en el 
desànim i sense perdre la alegria més profunda.



Ens sentim servidors i testimonis de l’esperança. 
Compteu, doncs, amb el suport i la pregària de la 
nostra diòcesi i de tota l’Església.

Déu vulgui que aquestes pàgines us serveixin 
d’ajuda per pregar, recuperar la pau, conservar la 
mirada que descobreix les benediccions de Déu 
i, sobretot, refermar la convicció que l’existència, 
tant dels qui ja ens han deixat, com la nostra 
pròpia, continua estant en les mans del Déu que 
ens estima.

Que la pau sigui amb vosaltres.

 

† Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
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Uns moments de 
pregària

Pot semblar inútil. O molt difícil. Pot 
semblar que quan se’ns ha mort una 
persona estimada no podem fer res, no 
estem en condicions de fer res. 

I en canvi, segur que ens va bé, que ens 
ajuda, tenir a prop persones que ens 
acompanyin, que siguin al nostre costat 
encara que no ens diguin res, que només 
ens facin una abraçada o ens agafin una 
estona la mà...

Doncs, de la mateixa manera, i més encara, 
ens va bé, en aquests moments dolorosos, 
viure la companyia de Déu per mitjà de la 
pregària. Ell és aquí, a prop nostre. Només 
cal que nosaltres busquem uns moments 
per estar amb ell.

Aquí trobareu uns textos de pregària, que 
podem fer servir individualment, llegint-
los a poc a poc.

O que també podem fer servir ajuntant-
nos en família, o amb un grup de familiars 
i amics al tanatori... 

També es pot fer servir aquesta pregària, o 
alguna de les seves parts, en el moment de 
l’enterrament al cementiri.



Després dels textos de pregària, trobareu 
també algunes reflexions que us poden ser 
un ajut en aquests moments dolorosos. 
Unes reflexions que parlen del sentit de la 
mort per a un cristià, de la nostra esperança 
en la vida eterna, del coratge que val la 
pena de tenir per continuar endavant.

Un moment important serà la celebració 
de les exèquies. I també us voldríem 
recordar la possibilitat que teniu, si us 
sembla convenient, de demanar a la vostra 
parròquia de celebrar una missa, el dia que 
sigui oportú, pregant pel vostre difunt.
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Textos per a la 
pregària

Salm 22

El Senyor és el meu pastor, 
no em manca res,
em fa descansar en prats deliciosos;
em mena al repòs vora l’aigua, 
i allí em retorna.
Em condueix per camins segurs per 
l’amor del seu nom.

Ni quan passo per barrancs 
tenebrosos
no tinc por de res, 
perquè us tinc vora meu;
la vostra vara de pastor 
m’asserena i em conforta.

Davant meu pareu taula vós mateix,
i els enemics ho veuen;
m’heu ungit el cap amb perfums,
ompliu a vessar la meva copa.

Oh, sí! La vostra bondat 
i el vostre amor
m’acompanyen tota la vida,
i viuré anys i més anys 
a la casa del Senyor.
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Textos de l’evangeli

–  Diu Jesús: “El qui begui de l’aigua que 
jo li donaré, mai més no tindrà set: 
l’aigua que jo li donaré es convertirà 
dintre d’ell en una font d’on brollarà 
vida eterna” (Jo 4,14).

–  Diu Jesús: “Jo sóc la resurrecció i la 
vida. Qui creu en mi, encara que 
mori, viurà; i tot aquell qui viu i creu 
en mi, no morirà mai més” (Jo 11,25-
26).

– Diu Jesús: “Que els vostres cors 
s’asserenin. Creieu en Déu, creieu 
també en mi. A casa del meu Pare 
hi ha lloc per a tots. Per això us dic 
que vaig a preparar-vos estada. I 
quan hauré anat a preparar-vos-la, 
tornaré i us prendré amb mi, perquè 
també vosaltres estigueu allà on jo 
estic” (Jo 14,1-3).
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–  Diu Jesús: “No m’heu escollit vosaltres 
a mi; sóc jo qui us he escollit a 
vosaltres i us he confiat la missió 
d’anar pertot arreu i donar fruit, i 
un fruit que durarà per sempre. I tot 
allò que demanareu al Pare en nom 
meu, ell us ho concedirà” (Jo 15,16).

– Diu Jesús: “Veniu a mi tots els qui 
esteu cansats i afeixugats, i jo us 
faré reposar. Accepteu el meu jou i 
feu-vos deixebles meus, que jo sóc 
benèvol i humil de cor, i trobareu el 
repòs que tant desitjàveu, perquè el 
meu jou és suau, i la meva càrrega 
lleugera” (Mt 11,28-30).
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Pregàries

Pare, rebeu el vostre fill (la vostra 
filla) ........... en el Regne de la llum 
i de la pau. Preguem:

Escolteu-nos, Pare.

Pare, feu-li veure per sempre 
la claror de la vostra mirada. 
Preguem:

Escolteu-nos, Pare.

Pare, doneu-li el goig i la vida que 
no s’acaba mai. Preguem:

Escolteu-nos, Pare.

Pare, feu-li sentir l’alegria més plena 
i la felicitat més fonda. Preguem:

Escolteu-nos, Pare.

Pare, allibereu-lo (la) per sempre 
de tot dolor, de tota pena, de tot 
mal. Preguem:

Escolteu-nos, Pare.

Pare, feu-lo (la) caminar per la 
novetat inacabable del vostre 
amor. Preguem:

Escolteu-nos, Pare.

Pare, ompliu-lo (la) de totes les 
il·lusions que el (la) van guiar en 
el camí de la vida. Preguem:

Escolteu-nos, Pare.

Pare, feu que comparteixi per 
sempre la resurrecció de Jesucrist 
i la vida nova de l’Esperit. 
Preguem:

Escolteu-nos, Pare.
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Pare nostre, que esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom,
vingui a nosaltres el vostre Regne,
faci’s la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui;
i perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem
els nostres deutors;
i no permeteu que nosaltres caiguem 
en la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
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 Es pot afegir, si es vol, una pregària a 
la Mare de Déu, com l’Ave Maria o la 
Salve. I també aquesta oració final:

(si el qui ha mort és un home): 

Us demanem, Pare ple de bondat, 
que acolliu la nostra pregària pel 
nostre germà ....... Que participi 
del goig etern que vós voleu per 
a tothom. Vós que el creàreu a 
imatge vostra i l’estimeu com a 
fill, feu que ara visqui en la felicitat 
del vostre Regne. Per Crist, Senyor 
nostre.

Amén.

Doneu-li, Senyor, el repòs etern. 

I que la llum perpètua l’il·lumini.

(si el qui ha mort és una dona): 

Us demanem, Pare ple de bondat, 
que acolliu la nostra pregària 
per la nostra germana ....... Que 
participi del goig etern que vós 
voleu per a tothom. Vós que la 
creàreu a imatge vostra i l’estimeu 
com a filla, feu que ara visqui en la 
felicitat del vostre Regne. Per Crist, 
Senyor nostre.

Amén.

Doneu-li, Senyor, el repòs etern. 

I que la llum perpètua la il·lumini.
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L’esperança 
de la vida eterna

Nosaltres creiem que l’últim horitzó de la 
vida humana no és la mort, no és el no-
res. Sinó que és trobar-se amb Déu, amb 
la Vida plena de Déu, amb el seu Amor 
sense fronteres.

Davant la mort, el millor que podem fer 
és mirar cap a Jesús. Ell va ser fidel a 
l’amor de Déu fins a morir en una creu. I 
nosaltres, contemplant-lo a ell allà clavat, 
ens sentim cridats a afirmar, amb tota 
la fe, que aquella vida tan valuosa no va 
quedar definitivament destruïda. Nosaltres 
afirmem que Jesús viu per sempre, en 
la vida plena i eterna de Déu. I com ell, 
nosaltres també esperem viure aquesta 
vida.

Certament que no sabem gens com serà, 
aquesta vida que esperem. Però sí que 
sabem que, si caminem per aquest món 
units a Jesús, i amb ganes d’estimar 
tal com ell va estimar, estem cridats a 
compartir aquesta vida seva. La nostra fe 
és aquesta: que, més enllà d’aquest món, 
cadascú de nosaltres, la nostra mateixa 
persona, continuarem vivint, però en una 
vida diferent, i en la qual no hi haurà ni 
dolor ni mal ni mort. Viurem la vida de 
Jesús, la vida de Déu.
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L’aigua, la llum, 
la vida

Nosaltres, un dia, vam començar a formar 
part de la comunitat dels seguidors de 
Jesús. Va ser el dia del nostre baptisme. 
La majoria el vam rebre de petits, sense 
tenir-ne cap consciència; d’altres, en 
canvi, de més grans. Però tant per als uns 
com per als altres, aquella aigua ens va fer 
néixer de nou, ens va unir a Jesús mort i 
ressuscitat, ens va donar la vida de fills de 
Déu. I aquesta vida no s’acaba mai. 

El dia del nostre baptisme, allà, al costat 
de l’aigua en què havíem de ser batejats, 
hi havia un ciri encès. Era el ciri pasqual, 
el ciri que cada any encenem la nit de 
Pasqua per simbolitzar Jesús ressuscitat. 
D’aquell ciri es va encendre el ciri que 
duien els nostres padrins (o que dúiem 
nosaltres mateixos, si vam ser batejats de 
grans), per significar que nosaltres rebíem 
la llum de Jesús, la llum vencedora de la 
mort. Per això, quan un cristià mor, també 
s’encén en el seu comiat el ciri pasqual, 
per recordar que aquella llum continua 
encesa, més enllà d’aquest món, en la vida 
de Déu. I el cos mort d’aquell cristià és 
també aspergit amb l’aigua, per recordar 
el baptisme que el va fer fill de Déu, i que 
li dóna la vida per sempre.

Certament que hi ha molts homes i dones 
que no han rebut aquest do del baptisme, 
i això no vol dir que quan moren Déu els 
hagi de rebutjar. Déu és misericordiós amb 
tothom i té els braços oberts per a tothom. 
Però els cristians tenim aquesta sort: que 



20

Déu se’ns ha acostat visiblement a través 
de l’aigua vessada damunt nostre, i ens ha 
fet entrar en la seva família, i ens ha donat 
així la penyora de la vida per sempre.  
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El coratge de viure

El millor homenatge que podem fer a la 
persona estimada que ha mort, és continuar 
nosaltres vivint la vida amb coratge. 

Amb ella hem compartit moltes coses 
importants, molta vida. Continuar aquesta 
vida, continuar-la amb ganes encara que 
a vegades pugui costar molt, continuar-la 
posant l’interès en allò que realment val 
la pena, com és l’estimació, l’esperit obert 
i generós, les ganes d’ajudar que tothom 
pugui viure amb dignitat i felicitat... tot 
això serà la millor manera de fer que tota 
la vida que hem viscut amb la persona que 
ha mort, continuï present en nosaltres.

I tot això, és clar, viscut amb la companyia 
de Déu, amb la llum de Jesucrist. Déu és 
al costat nostre, ens acompanya. Jesús 
ens mostra un camí, una manera de viure, 
una confiança i una esperança que no 
queden destruïdes per la mort. No hem de 
tenir por de refugiar-nos en ells, no hem 
de tenir por de buscar la seva mà amorosa 
per agafar-nos-hi. Encara que a vegades 
sembli que no hi són. Com diuen unes 
paraules que llegim a l’Antic Testament: 
“És bo d’esperar en silenci la salvació del 
Senyor”.  
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La pregària

Aquesta companyia de Déu la vivim en 
la pregària. Pregària per compartir amb 
ell el nostre dolor i la nostra tristesa, per 
recordar també tot el que va significar per a 
nosaltres aquella persona que hem perdut, 
per cercar la fortalesa que necessitem. I 
pregària per la persona estimada que ens 
ha deixat, per demanar-li a Déu que l’ompli 
de tot el goig i tota la pau, que l’aculli amb 
tot el seu amor, que li perdoni el mal que, 
a causa de la feblesa humana, hagi pogut 
fer al llarg de la seva vida. 

Certament que Déu ja ho fa, això. Ell no 
necessita que li ho demanem. Déu vol 
acollir tothom, i entén millor que ningú, 
sens dubte millor que nosaltres, les nostres 
febleses. I sap trobar en tots els seus fills, 
tant si han mantingut una fe ferma i ben 
viscuda, com si se n’han allunyat pel motiu 
que sigui, com si han viscut una vida amb 
confusions i incerteses, l’espurna del seu 
amor. Però encara que Déu no necessiti que 
li ho demanem, a nosaltres sí que ens cal 
demanar-li-ho, sí que ens cal expressar al 
nostre Pare Déu els nostres millors desigs 
i la nostra confiança en la seva bondat 
inesgotable.



És realment just i necessari,
és el nostre deure 
i és la nostra salvació,
Senyor, Pare sant, 
Déu omnipotent i etern,
que, sempre i en tot lloc, 
us donem gràcies 
per Crist Senyor nostre.

Ell ens obre l’esperança 
d’una resurrecció gloriosa.
I així, si ens entristeix la certesa 
que hem de morir,
ens dóna consol la promesa 
de la immortalitat que esperem.
Perquè la mort, Senyor,
no destrueix la vida 
dels qui creuen en vós,
tan sols la transforma;
i quan se’ls desfà 
la casa de l’estada terrenal
en troben una altra d’eterna al cel.

(Prefaci de la missa de Difunts)
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