LA UNCIÓ DELS MALALTS
L’Església viu la sol·licitud del Senyor pels malalts en tota ocasió, i d’una
manera especial l’expressa en el sagrament de la Unció, que s’administra
comunitàriament durant el temps pasqual. A través d’aquesta acció del mateix
Crist a través del ministeri del prevere, el malalt rep el consol de la pregària i
la unció amb l’oli sagrat. Gràcies a aquest sagrament el malalt és ajudat en
la seva salut, rep el confort per la confiança en Déu, és enfortit en la seva
situació dolorosa per tal de suportar amb fortalesa els seus mals i lluitar contra
ells.
Aquest sagrament és especialment adreçat a les persones que pateixen una
malaltia greu, o que s’han de sotmetre a una operació difícil. També a aquelles
persones grans que presenten greus limitacions físiques. No és de cap manera
un sagrament de la vellesa, sinó de la malaltia en el sentit més ample del
terme, que pot abastar tant gent gran com gent més jove. El sagrament es pot
administrar individualment quan se sol·liciti al prevere o bé també
comunitàriament.
La Unció la dóna el prevere amb les paraules del ritual, imposant les mans
sobre el cap del malalt tot demanant la força de l’Esperit Sant, i aplicant al
front i a les mans l'oli dels malalts, beneït pel mateix Bisbe el dia de la Missa
Crismal. La pregària de la comunitat reunida acompanya també l’acció
sagramental.
Enguany el grup de Pastoral de la Salut de la nostra parròquia prepararà
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especialment les persones que vulguin rebre aquest sagrament, i la celebració
comunitària es farà, en principi, a cada una de les residències a les quals
habitualment el mossèn porta la Comunió. Les persones que vulguin rebre’l
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ho han de comunicar als membres de Pastoral de la Salut.
També tindrà lloc la celebració comunitària a la Catedral el diumenge 11 de
juny en la Missa de les 12 del migdia. En aquest cas les persones que vulguin
rebre el sagrament es podran inscriure a la sagristia o bé comunicar-ho als
membres del grup de Pastoral de la Salut. A les 11 del matí es trobaran a la
Capella del Santíssim per a la seva preparació i, a més, podran rebre el
Sagrament de la Reconciliació. Seguidament es participarà en la Missa de les
12 i es rebrà la Santa Unció.

celebracions
◗ Ordenació diaconal. Aquest diumenge, a les
6 de la tarda, a la Catedral, Mons. Saiz Meneses
confereix el Sagrat Orde del Diaconat als
seminaristes Carlos Valenciano i Víctor Galindo.
Amb aquest motiu, la Missa de les 8 del vespre
es trasllada a l’església de Sant Francesc i se
celebra a ¼ de 9 del vespre.
◗ Primeres Comunions. Aquest diumenge, dia
14 de maig, a la 1 del migdia, reben la Primera
Comunió els infants Lluís Argemí Argemí, David
Arranz Arredondo, Aina Cerdà Lopez, Dani
Guirado Victòria, Hugo Guirao Maldiney, Arnau
Ibañez Martín, Lluís Iglesias Perramon, Santi
Manent Limia, Aura Márquez Plana, Àlex
Márquez Plana, Irene Montserrat Rius Brugal,
Hugo Santos Solís, Aitor Santos Solís, Nahia
Sellarès Cruz, Arnau Simó Martí, Fèlix Simón
Galeote i Marçal Solà Del Olmo.
◗ Confirmacions. Els dies 16 i 17 de maig, a 2/4
de 6 de la tarda, tindran lloc les confirmacions
de dos grups d’alumnes del Col·legi La Farga de
Mira-sol. I el dissabte, dia 20 de maig, en la
Missa de 2/4 de 8 del vespre, Mons. Xavier
Novell, Bisbe de Solsona, presidirà les
confirmacions d’un grup d’alumnes del Col·legi
Puresa de Maria de Sant Cugat del Vallès. I
encara el proper diumenge, a les 8 del vespre,
Mons. Saiz Meneses presidirà la Missa a la
Catedral i administrarà el sagrament de la
Confirmació a un nombrós grup de joves de la
parròquia del Sant Esperit i de diverses escoles
de la diòcesi i altres.
◗ Escola de Pregària per a Joves. Divendres, dia
19 de maig, a 2/4 de 9 del vespre, el Sr. Bisbe
presidirà a la Catedral l’Escola de Pregària per a
Joves.
◗ Casament. Dissabte vinent, 20 de maig, a les
5 de la tarda, contrauran matrimoni Marc Masip
Muga i Carolina Rodríguez Sáez.
◗ Exèquies. Dissabte passat, 6 de maig, a les 12
del migdia, tingueren lloc les exèquies pel Sr. Xavier
Solanelles Anglarill, que havia mort el dijous 4 de
maig als 45 anys. Descansi en pau.

◗ Missa exequial. Dilluns passat, 8 de maig, en
la Missa de les 8 del vespre es va pregar per l’etern
descans de Constantí Bellés Salat, Susana Faidella
Marsà, Mercè Puig Camí i Xavier Solanelles
Anglarill.

activitats pastorals
◗ Col·lectes. Tal com s’ha informat darrerament a
través del Butlletí, les obres que s’estan realitzant
actualment demanen una col.laboració important
dels feligresos. Es pot fer incrementant les
aportacions setmanals a la col.lecta i, també, a
través de donatius al compte: 0182- 1786- 1302000130534 del BBVA, al compte ES82 2100
3385 3622 0009 3346 de La Caixa, o bé fent-se
subscriptor amb les butlletes que es troben a
l’entrada del temple.
◗ Inscripcions a colònies. Aquest dissabte, a 2/4
de 8 del vespre, després de la Missa Familiar,
encara es poden fer les inscripcions. També
es poden fer a través de la pàgina web:
www.esplai05.com. Les colònies tindran lloc entre
els dies 15 i 22 de juliol a Castellnou del Bages.
◗ Reunió de la Confraria del Sant Crist amb el
Sr. Bisbe. El proper dimecres, dia 17 de maig,a
2/4 de 8 del vespre, tindrà lloc, en el Centre Sant
Esperit, (Núm. 5) la reunió de tots els membres de
la Confraria del Sant Crist amb el Sr. Bisbe per fer
la valoració de les celebracions de Setmana Santa,
i especialment el Via Crucis.
◗ Lliurament de Premis del Concurs Bíblic.
Dissabte que ve, dia 20 de maig, a les 11 del matí,
Mons. Saiz Meneses presidirà l’entrega de premis
del Concurs Bíblic en el Centre Cultural de Terrassa.
Com cada any, hi han participat prop de 60.000
infants de tot Catalunya.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, 15 de maig ,a les
6 de la tarda.
◗ Reunió de pares de colònies de l’esplai. Dijous,
dia 18 de maig, a 2/4 de 9 del vespre.
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