EL SACRAMENT DE LA
UNCIÓ DELS MALALTS
L’amor de Déu està sempre molt a prop, especialment, dels qui pateixen,
dels qui viuen el dolor i la feblesa. La comunitat cristiana manifesta també
aquesta proximitat i amor de Déu d’una manera especial amb la celebració
del sagrament de la Santa Unció, que es pot rebre de manera individual
sempre que sigui necessari o bé de forma comunitària en un diumenge dins
la celebració de l’Eucaristia. La celebració comunitària expressa com el
sagrament és una celebració de tota la comunitat cristiana, que prega i
acompanya els malalts en tota situació, a semblança del seu Senyor, que
sempre és a prop dels ésser humans i vessa sobre ells l’oli del consol i la
gràcia del perdó i la misericòrdia.
És bo recordar que la Unció no és únicament un sagrament per als que ja
estan inconscients i a punt de morir. És, en veritat, el sagrament que dóna
la gràcia de Déu per afrontar una malaltia greu i la debilitat pròpia de la
vellesa. El poden rebre, per tant, aquelles persones que pateixen malaltia
greu, malalts crònics, impedits, afeblits i emmalaltits.
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El papa Francesc, en el seu missatge en ocasió de la Jornada mundial dels
malalts d’enguany, afirmava: “També quan la malaltia, la soledat i la incapacitat
predominen sobre la nostra vida de donació, l'experiència del dolor pot
esdevenir un lloc privilegiat de la transmissió de la gràcia i font per aconseguir
i reforçar la saviesa del cor. Es comprèn així com Job, al final de la seva
experiència, dirigint-se a Déu pot afirmar: «Jo et coneixia només d’oïda,,
però ara t'han vist els meus ulls» (42,5). De la mateixa manera, les persones
sumides en el misteri del sofriment i del dolor, acollit des de la fe, poden
tornar-se testimonis vivents d'una fe que permet habitar el mateix sofriment,
encara que amb la seva intel·ligència l'home no sigui capaç de comprendreho fins al fons.”
El Sagrament de la Unció té dos moments destacats, acompanyats per la
pregària de tota la comunitat cristiana: la imposició de les mans dels preveres
en silenci, com a senyal del do de Déu que davalla sobre el malalt i dóna
la gràcia del Senyor ressuscitat i la força del Sant Esperit; i, en segon lloc,
la unció amb l’Oli dels malalts beneït pel Sr. Bisbe a la Missa Crismal, un
signe que es fa al front i a les mans com a signe visible de la realitat invisible
que s’esdevé en el malalt, és a dir, que Jesucrist dóna la seva força al malalt.
A la nostra parròquia la celebració comunitària tindrà lloc el diumenge dia
7 de juny, solemnitat del Corpus Christi, en la celebració de l’Eucaristia de
les 12 del migdia. Prèviament, a partir de les 11 del matí, les persones que
rebran el sagrament podran confessar-se i preparar-se espiritualment amb
l’ajut dels mossens. Les persones que vulguin rebre aquest sagrament s’han
d’inscriure a la sagristia o per alguna de les persones del grup de Pastoral
de la Salut.

celebracions
◗ Solemnitat de Pentecosta. Aquest diumenge,
dia 24 de maig, se celebra la Solemnitat de la
Pentecosta, festa titular de la nostra catedral i
parròquia. Amb aquest motiu, Mons. Saiz Meneses
presidirà la Missa a les 12 del migdia a la Catedral.
◗ Primeres Comunions. Aquest diumenge, dia 24
de maig, a la 1 del migdia, reben la Primera Comunió
els infants Diana Balagué Martínez, Adrián Calzado
Gómez, Ivette Clusellas Barceló, Arnau Farré
Giménez, Júlia Garcia Giménez, Iván Ibáñez
Fernández, Nikola Komelia Kolakowska, Georgina
Martínez Àlvarez, Gerard Molina Molina, Mireia
Montiel Giménez, Queralt Olivé López, Fiona Padró
Irurtia, Jordi Solà Coll, Jan Soteras Gibert, Cynthia
Yepes Ibarra i Ivet Zarzuela Elvira.
◗ Casament. El proper dissabte, dia 31 de maig, a
les 12 del migdia, contrauran matrimoni Miquel
Cuevas Toro i Gemma Gámez Estruga.
◗ Confirmacions a la Catedral. El proper diumenge,
dia 31 de maig, solemnitat de la Santíssima Trinitat,
Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar, presidirà la
missa a les 8 del vespre a la catedral i administrarà
el sagrament de la confirmació als joves de la
parròquia del Sant Esperit, de l’Escola Pia de Terrassa,
el Col·legi Europa de Sant Cugat del Vallès i altres.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 18 de maig,
en la missa de les 8 del vespre s’ha pregat per l’etern
descans del nostre germà difunt Joan Mateu Morera.
Descansi en pau.

activitats pastorals
◗ Preparació del Corpus Christi. El diumenge dia 7 de
juny, l’Església celebrarà la solemnitat del Corpus Christi.
Des de fa 11 anys aquest festa s’ha recuperat pels
carrers de la ciutat de Terrassa. Aquell dia, a partir de
les 12 del migdia es començaran a confeccionar les
catifes florals a la Plaça Vella, C. Gavatxons, C. Sant Pere,
C. Cardaire i C. Fonvtella. Enguany hi participaran 16
grups diferents fent catifes. Es pot ajudar col·laborant
en la confecció de les catifes, portant-hi flors i penjant
domassos a les balconades de tot el recorregut. A les
7 de la tarda el Sr. Bisbe presidirà la missa a la Catedral,
i a les 8 del vespre tindrà lloc la processó amb el Santíssim
pels carrers esmentats.
◗ Cloenda de la Pastoral Universitària. Dimecres vinent,
dia 27 de maig, a les 7 de la tarda, Mons. Salvador
Cristau presidirà, a la Sala Capitular, el lliurament de
premis del Concurs Bíblic Universitari i, seguidament,
a les 8 del vespre, presidirà la missa a la catedral, amb
motiu de la cloenda del curs de la pastoral universitària
de la diòcesi.
◗ Recés per adults. El proper dissabte, dia 30 de maig,
s’organitza un recés per a adults a la Casa de Nostra
Senyora de Montserrat a Caldes de Montbui. Començarà
a les 11 del matí i acabarà amb la celebració de la missa,
a les 5 de la tarda. Les persones interessades poden
inscriure-s'hi en el despatx parroquial.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, dia 25 de maig, a
2/4 de 6 de la tarda.
◗ Pares de colònies. Dijous, dia 28 de maig, a 2/4
de 9 del vespre, a la Sala Capitular.

DECLARACIÓ DE LA RENDA
Com cada any, el Secretariat per al Sosteniment de l'Església de la Conferència Episcopal Espanyola anima
els catòlics i a totes les persones que valoren la tasca de l'Església a marcar la X a favor de l'Església en la
seva Declaració de la Renda . Tots els continguts en referència a aquesta campanya estan ja disponibles a
les webs conferenciaepiscopal.es i xtantos.es . XTANTOS està també present a Facebook ( www.facebook.com
/ xtantos ) i al Twitter @Xtantos .
El que es recapta a través de l’Assignació Tributària, amb el gest lliure i voluntari de cadascun dels contribuents
que així ho desitgen, suposa aproximadament el 25% del finançament de l'Església. Els que lliurement
vulguin fer-ho, poden marcar la casella de l'Església Catòlica en la seva Declaració. Un 0,7 per cent dels
seus impostos es dedicarà així , sense cost addicional per al contribuent , a l'enorme tasca que l'Església
desenvolupa en l’assistència als necessitats, l’anunci de l’evangeli i l’educació d’infants i joves, i el manteniment
del patrimoni. És compatible amb marcar la casella anomenada " Fins socials ". En aquest cas, l'Estat dedicarà
un 0,7% a aquests " fins" i un 0,7% a l'Església.
Parròquia del Sant Esperit. Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres de 6 a 8 de la tarda.
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