LA UNCIÓ DELS MALALTS
El proper 8 de juny, solemnitat de Pentecosta, 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.
Els fruits de la Unció són el perdó dels pecats, si no han pogut ser
perdonats per la penitència, perdó que comporta la pau al cor i l'alegria
que provenen del Crist ressuscitat. Els dolors i patiments del malalt són
assumits per Jesucrist, que hi dóna una força i un fruit que donen
redempció als homes, com la va donar la seva Creu. Dóna, també, la
capacitat de viure la malaltia amb fortalesa i esperança en el cor. I, si és
la voluntat de Déu, fins i tot pot provocar la curació del malalt. Per últim,
prepara el malalt en el seu camí cap a la vida eterna.
La Unció, la dóna el prevere amb les paraules del ritual, aplicant al front
i a les mans del malalt l'oli dels malalts, beneït pel mateix bisbe el dia de
la Missa Crismal.

L’Ascenció
del Senyor
1 de juny de 2014
IV Època - Número 384
COMUNITAT
PARROQUIAL DEL
SANT ESPERIT DE
TERRASSA

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.

CELEBRACIÓ DEL DESÈ ANIVERSARI DE LA CREACIÓ
DE LA DIÒCESI
Diumenge que ve, dia 15 de juny, el Sr. Bisbe convoca tots els
diocesans a la celebració d’acció de gràcies pel desè aniversari
de la creació la diòcesi de Terrassa per part del papa sant Joan
Pau II. Els actes previstos són:
• a les 6 de la tarda, a la Sala Capitular: presentació del llibre “Deu
anys de vida diocesana”.
• a les 8 del vespre, a la Catedral: Missa Solemne.

