♦ La pregària cristiana fa possible la relació amorosa entre
Déu i la persona. Els sagraments, en concret, mostren el
desig de Déu d’estar ben a prop i acompanyar tots els
moments de la vida del creient.
♦ I d’una manera particular l’Eucaristia fa palesa la bondat
del Pare donant a l’Església i al món el seu propi Fill.
♦ Des de fa segles els fidels han volgut oferir-li a Déu el
regal més valuós que poden tenir aquí a la terra: el mateix
Jesus lliurat a la creu per amor.
♦ I també han volgut participar amb donatius en espècie o
amb diners sobretot en el moment de l’ofertori. És una
manera d’agrair la pregària de tota l’Església i d’ajudar els
pobres i al manteniment dels sacerdots i les esglésies.
♦ El donatiu que es fa quan s’encarrega una missa és
també una forma de contribuir en aquests objectius.
Certament que la missa no es pot valorar amb diners
perquè no en té de preu. És senzillament un detall
material del donant a favor dels membres de l’Església
perquè la pregària de la comunitat ha tingut present el
desig d’un dels seus membres.

En acció de gràcies per diferents esdeveniments
joiosos de la persona, de la família, de l’Església o
de la societat.
En sufragi per una persona difunta perquè visqui en
la plenitud de l’amor del Pare.
Com a intercessió confiada a favor d’una persona
malalta o que viu sotmesa a algun tipus de dificultat.
O senzillament “per una intenció particular” que
restarà en el secret de la persona que ha encarregat
la missa.
A l’Eucaristia només s’esmentarà el nom del difunt
en el moment corresponent
Actualment, el donatiu o estipendi
de la missa és de 10 €
Per encarregar una missa cal adreçar-se a la sagristia,
a la porteria del convent, o bé al correu
tarragona@carmelcat.cat
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