LA UNCIÓ DELS MALALTS
El proper diumenge, 10 de juny, la nostra parròquia conferirà
el Sagrament de la Unció a tots aquells malalts de la nostra
comunitat que ho demanin.
En aquest sagrament, l'Església encomana els malalts al Crist
sofrent i glorificat, els anima a unir-se lliurement a la seva passió
i mort, i contribuir així al bé del Poble de Déu. Jesucrist, que no
és indiferent al sofriment, i va fer miracles i curacions, es fa
càrrec de totes les malalties, i hi dóna un sentit de vida
redemptora i eterna.
Per rebre la Unció dels Malalts no cal esperar als darrers instants
de la vida. La pot rebre qualsevol malalt que tingui una malaltia
greu, o les persones d'una certa edat, així com tots aquells que
estiguin a punt d'enfrontar-se a una operació arriscada. El
sagrament es podrà tornar a rebre al cap d'un cert temps, o si
la malaltia empitjora.
Sempre és bo rebre els dons de Jesucrist amb els braços oberts
i amb confiança. Us animem, doncs, a tots els que patiu una
malaltia greu o les fatigues de la vellesa, que us inscriviu per
rebre la Santa Unció. Podeu fer-ho al llarg dels propers dies a
la sagristia, al despatx, o demanant-ho a algun membre del
grup parroquial de la Pastoral de la Salut.
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El grup de Pastoral de la Salut de la parròquia vetlla amb aquest
àmbit pastoral i fa present la comunitat cristiana a les residències
i llars particulars. Amb la col·laboració de voluntaris, els mossens
porten la Sagrada Comunió, i també a les residències administren
el sagrament de la Unció dels Malalts.
Les persones que rebran el sagrament es reuniran el diumenge
vinent, a les 11 del matí, a la Capella del Santíssim per a la
seva preparació espiritual i per rebre el sagrament de la
Reconciliació si no l’han rebut abans, i seguidament participaran
en la Missa de les 12 del migdia, en què rebran la Unció dels
Malalts.

celebracions
◗ Celebració del Corpus Christi. Aquest
diumenge se celebra la Solemnitat del Corpus
Christi. Mons. Saiz Meneses presideix la Missa
a les 7 de la tarda a la Catedral, amb la
participació de la Capella de Música de la
Catedral. Seguidament tindrà lloc la processó
amb el Santíssim, que recorrerà la Plaça Vella
i els carrers de Gavatxons, Sant Pere, Cardaire
i Font Vella.
Prèviament, a partir de les 3 de la tarda, els
diversos grups que participaran en la
Processó, 18 en total enguany,confeccionaran
les catifes florals. També es poden guarnir les
balconades dels carrers per on passarà la
Processó amb el Santíssim. A més, es pot
col·laborar portant-hi flors i ajudant en la
confecció de les catifes.
◗ Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús. El
proper divendres, 8 de juny, se celebra
aquesta festa. Els actes previstos són:
- 18h Exposició del Santíssim.
- 19.30h Pregària de vespres, Consagració
al Sagrat Cor i Benedicció.
- 20h Missa, presidida per Mons. Salvador
Cristau, Bisbe auxiliar.
◗ Casament. El dissabte 9 de juny, a les 5
de la tarda contrauran matrimoni David Loa
Vallès i Noemí Rodríguez Mejías.
◗ Ordenació diaconal. El diumenge 24 de
juny, a les 8 del vespre, Mons. Josep Àngel
Saiz Meneses presidirà la Missa a la Catedral
i conferirà el sagrat orde del Diaconat al
seminarista Pascal Mwumvaneza, actualment
destinat a la parròquia de la Mare de Déu del
Roser de Cerdanyola del Vallès, i que havia
col·laborat en la nostra parròquia.
Encomanem-lo en la pregària des d’ara i
acompanyem-lo amb la nostra presència en
aquell dia.
◗ Enterraments. El dijous 24 de maig, a 2/4
de 5 de la tarda, tingueren lloc les exèquies
per la Sra. Lluïsa Escur Reig, que morí el

dimarts anterior als 86 anys. El divendres, 25
de maig, a les 11 del matí, se celebraren les
exèquies pel Sr. Pere Guix Mussons, que havia
mort el dimecres anterior als 72 anys. I dimarts
passat, 29 de maig, també a les 11, se
celebraren pel Sr. Francesc Font Figueras, de
84 anys, que havia mort el diumenge anterior.
Al cel siguin.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 28 de maig,
en la Missa de les 8 del vespre vam pregar
especialment per l’etern descans dels nostres
germans Lluïsa Escur Reig, Pere Guix Mussons,
M. Dolors Mallorquí Mos i Quico Ventalló
Sabater.

activitats pastorals
◗ Dia de la Caritat. Coincidint amb la festa del
Corpus Christi, l’Església celebra també el Dia
de la Caritat, que es desprèn de la celebració
de l’Eucaristia. Càritas organitza diversos actes
al llarg del cap de setmana i especialment es
demana la col·laboració dels feligresos en la
col·lecta d’aquest dia. Gràcies a aquestes ajuts
i d'altres, des de Càritas s’atén un bon nombre
de famílies que malviuen en la precarietat i la
pobresa.
◗ Campanya “Cap nen sense colònies”. Les
persones que vulguin col·laborar en aquesta
campanya, que es fa cada any per becar
infants amb dificultats econòmiques per tal de
participar en les colònies de la parròquia, poden
fer arribar el seu donatiu al compte ES27 2100
3099 8922 0050 7037 o en mà a algun dels
mossens.

agenda
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 6 de juny, a
les 5 de la tarda. Seguidament, cercle d’Estudis,
i Missa a les 7.
◗ Rosari pels Cristians perseguits. Dissabte,
9 de juny, a 2/4 de 9 del vespre.
◗ Vespres Vocacionals. Diumenge, 10 de juny,
a les 7 de la tarda.
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