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La Unció dels malalts 
 

Un dels trets més característics de Jesús a l’evangeli és que guaria els 
malalts, els dedicava el seu temps, els animava. Alhora, Jesús va 
encarregar als seus deixebles que continuessin aquest ministeri: “Cureu 
els malalts i digueu-los: el Regne de Déu és a prop vostre”. I, en efecte, 
“ells se’n van anar i predicaven a la gent que es convertissin, i ungien 
amb oli molts malalts, que es posaven bons”. 
Amb la sagrada Unció dels malalts i l’oració dels preveres tota 
l’Església encomana al Senyor sofrent i glorificat aquells que la malaltia 
ha postrat, perquè els alleugi i els salvi; i més encara, els exhorta a 
associar-se lliurement a la passió i mort del Crist i contribuir així al 
poble de Déu. 
Llegim a la carta de sant Jaume: "Si algú de vosaltres sofreix, que 
pregui. Si està content, que canti lloances a Déu. Si entre vosaltres hi ha 
algú que està malalt, que faci cridar els qui presideixen la comunitat 
perquè l'ungeixin amb oli en nom del Senyor i pregui per ell. Aquesta 
pregària, feta amb fe, salvarà el malalt: el Senyor el posarà bo i li 
perdonarà els pecats que hagi comès" ( Jaume 5, 13-16). 
El ritual de la Unció consisteix en la pregària i la imposició de les mans 
i després la unció del front i les mans del malalt tot dient: 
Que per aquesta Santa Unció i per la seva gran misericòrdia, 
el Senyor t’ajudi amb la gràcia de l’Esperit Sant. Amén. 
Perquè alliberat dels pecats, et salvi i bondadosament alleugi 
les teves sofrences. Amén. 

Extracte de “La Unció dels malalts” Full verd. CPL. 
 

Calendari: Visita Pastoral a la nostra Parròquia 
>>Dimecres 13 de febrer  
11.30h. Visita a l’Ermita de Sant Crist de Llaceres. 
12h. Visita a la Llar d’avis de la Parròquia. 
14h. Dinar amb els preveres de la parròquia 

>>Dijous 14 de febrer 
17.15h Visita a l’escola Europa. 
18.30h Reunió amb l’equip de voluntaris i professionals de Càritas SC. 
20.00h Missa Sr. Bisbe. 
20.30h Reunió amb el Consell Pastoral i el Consell d’Economia de la 
Parròquia. 

>>Dissabte 16 de febrer 
13h. Dinar Centre Borja. 



 

Pregària de Taizé 
 

El proper dissabte dia 16 de febrer a les 21:00h tindrà lloc la 
Pregària de Taizé a la Casa Abacial. 

 

Activitat per a infants: Compass 
Compass és un projecte adreçat als infants de la nostra parròquia, de 6 
a 12 anys, que combina espais catequètics i activitats de lleure, per 
créixer en la fe i viure els valors humans. Dissabtes cada 15 dies de 
17:00 a 19:00 a la casa abacial. Després de la sessió assistim a la Missa 
Familiar de les 19:00. La propera trobada serà el dissabte 23 de febrer. 
 

Celebracions de la Unció dels malalts 
Amb motiu de la festa de la Mare de Déu de Lourdes, avui diumenge hi 
haurà la celebració de la Unció dels malalts durant les misses de les 12 
del migdia i 7 de la tarda.  
 

Llibres de “Paraula i Vida 2019” 
Tenim disponibles a la sagristia de l’església els llibres de “Paraula i 
Vida” d’aquest nou any. Aquests llibres contenen la Paraula de Déu que 
es proclama cada dia a la celebració de l’Eucaristia i són una excel·lent 
ajuda per la pregària i per viure més intensament la missa.  
 

 

Preguem els uns pels altres 
Intencions de pregària per a la Missa:  
DISSABTE 9. 9:00 Luís, Eudosia i Jorge. 19:00 Francisco Trujillo. 
DIUMENGE 10. 9:00* 11:00 Ulbio Mendoza (6è aniversari). 12:00 Joan 
Junoy. 13:15 María Rosa Serra Busquets (30è aniversari). 19:00* 
20:30* DILLUNS 11. 9:00* 20:00 Difunts de la setmana. DIMARTS 12. 
9:00 Marta Castellví Parcerisses. 20:00 Ramón Boix Mocinos. 
DIMECRES 13. 9:00 Teresa Fàbregas. 20:00* DIJOUS 14. 9:* 20:00 
Júlia Farran Grau (aniv.) i Jaume Morguí Jofre (aniv.) DIVENDRES 15. 

9:00* 20:00* DISSABTE 16. 9:00* 19:00 Mercedes Segura. 

 
Preguem pels nostres germans difunts:  
+ Albert Pérez Enrich (94), morí el 4 de febrer; + Aurelio Santamaria 
Cereza (72), morí el 5 de febrer; + Rosario Muñoz Wert (90), + Magí 
Rovira Torrescasana (87), + Ramona Garcia Colomer (86) + Antonio 
Sacristan (11è. aniversari); + Robert Masip Girbau (1r. aniversari). Al 
cel siguin. Demà dilluns celebrarem la Santa Missa per a ells. 


