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Parròquia de Santa Perpètua Gener - MMXXII

Año 2022 de Nuestro Señor. 

Con la reforma del calendario litúrgico hace 50 años, el papa Montini 
(Pablo VI) decidió establecer en el día 1 de enero la Solemnidad de 
Santa María Madre de Dios. Hasta entonces y durante muchos 
siglos, el 31 de diciembre y el 1 de enero cerraban la octava de 
Navidad; siguiendo el relato evangélico de San Lucas, ocho días 
después del nacimiento de Jesús, éste fue circuncidado. Así pues, el 1 
de enero se celebraba la fiesta de La Circuncisión del Señor. A esta 
fiesta también se le asociaba la imposición oficial del nombre: Jesús, 
que significa Dios salva y Emmanuel, Dios con nosotros. No vamos a 
quejarnos de que el 1 de enero celebremos ahora un Solemnidad de la 

Santísima Virgen María, pero podemos decir que algo hemos perdido con la supresión de esa fiesta: en la 
cultura bíblica, el nombre indicaba la misión, el plan de Dios sobre el hombre. La fiesta de la circuncisión nos 
ayudaba a recordar que el cristiano no celebra el simple paso de los años sino que desde el advenimiento de 
Jesucristo todos nuestros años y días son esencialmente el mismo: "la Luz brilla en las tinieblas pero las 
tinieblas no la recibieron (...) Él vino a los suyos pero los suyos no le recibieron, pero a los que lo recibieron les 
concedió poder llegar a ser hijos de Dios (Prólogo del Evangelio de San Juan)." La historia puede ser diversa en 
sus circunstancias externas, pero en lo esencial la historia humana puede resumirse en un día: "Él vino a los 
suyos y los suyos no lo recibieron..."


Muchos celebraran el inicio del año con el deseo irracional de que lo malo cambie y lo bueno permanezca; que 
el curso de los años nos sigan trayendo mejoras que nos ayuden a curar nuestras enfermedades y alargar 
nuestra vida. ¿No estaremos dando demasiada importancia al paso de los años? No estamos quizás poniendo 
en el simple transcurrir de los años nuestra esperanza? ¿Qué nos van a traer que sea mejor que lo que se 
llevaron? ¿Hemos olvidado que estamos hechos para la eternidad, para vivir en el hoy eterno de Dios? "En 
verdad de digo que HOY estarás conmigo en el paraíso."


Dicen los físicos que el tiempo no es más que la manera de medir el movimiento. Siendo así, es posible que 
muchos celebren que a pesar de los pesares se siguen moviendo, no como muchos prójimos que ya están bien 
quietos en el cementerio. Sin embargo, el cristiano, sin despreciar en absoluto el regalo divino que es cada 
minuto, sabe que el movimiento importante no es el que hacemos con las manos para engullir uvas o bailotear 
con alguna copa de más, sino el que hace nuestro corazón para ir del pecado a la Gracia, de las tinieblas de 
este mundo que necesita de fuegos artificiales y distracciones para olvidar sus miedos, a la Luz eterna que es 
Cristo. Para realizar ese movimiento no necesitamos más que el hoy sea para nosotros el hoy del Señor.


Viva la libertad de los hijos de Dios y que cada uno viva el 31 de diciembre i el 1 de enero de éste y los años 
que Dios nos conceda como su buen juicio le dé a entender. Pero no nos sintamos extraños si el corazón nos 
pide vivir esos días de manera diferente a como lo hacen los demás; quizás físicamente estemos ocupados en 
compromisos familiares o con amistades oyendo sin cesar aquello de: "¡que el 2022 nos traiga salud, que es lo 
más importante!". Que en nuestro interior recordemos a Jesucristo con aquella oración que se reza todos los 
días de la octava de Navidad:


Hoy ha descendido del cielo para nosotros la paz verdadera: 
Hoy en todo el mundo se han hecho dulces los cielos. 

 Hoy ha aparecido para nosotros el día de la redención nueva, de la reparación de la antigua caída, de la 
felicidad eterna.



Exèquies a la parròquia 

ANTONIO MOLINA LEYVA 78 ANYS 
PABLO MARTÍN SÁNCHEZ 92 ANYS 

RAMON LINARES PEDROSA 77 ANYS 
DANIELA RABADÁN DE LA MUÑOZA 86 ANYS 

KILIAN SANCHEZ NAVAS 0 ANYS 
FRANCISCO NAVARRO ZAPATA 77 ANYS 

QUE DÉU ELS DONI EL REPÒS ETERN 
----------------- 

Economia parroquial Decembre 2021


Calendari de GENER 

Santa Missa a la parròquia a les 11h De dilluns a divendres (excepte dies de precepte) 

Dissabtes a les 19h (parròquia)  

 diumenges a las 11h (Colegio Sagrada Familia) i a les 12:30h (parròquia) 

Santa Missa a Santiga el diumenge 9 de gener a les 9.00h 

Solemnitat de la  Mare de Déu 
a les 19h (vigília) a les 11h (colegio) i a les 12:30h 

Epifania del Senyor (Reis) 6 de gener: 11h (Colegio) 12:30h (parròquia) 

15 de gener Missa de Santa Prisca a Santiga a les 10:30h (després es veneiran els panets de 
Santa Prisca) 

---------------------------------- 

Cada dijous (no festiu): Hora Santa i confessions a les 19h  

NOTES D’ECONOMIA
El saldo que queda pendent després de la col·lecta extraordinària per 
les obres del mes de desembre és:


Saldo a 30 de novembre de 2021  7.936,88 €
Col·lecta mes de desembre            615,-    €
Saldo a 31 de desembre de 2021   7.321,88 €


Finalment ha quedat un dèficit de 7.321,88€ que correspon a la 
diferència entre la despesa total de les obres (23.267,58€) i la suma de 
les col·lectes extraordinàries recaptades (15.945,70€). Aquest dèficit 
l’incorporarem als comptes generals de la Parròquia dins l’exercici 
2021.
 

Durant el mes de desembre s’han produït  
les següents despeses significatives:  

Fotografia antiga de la Parròquia (1950)   191,-   €
Reproducció frontal altar major                 275,-   €
Ciris amb els apòstols al Santíssim          205,70,- €              

Reparació teulada ensorrada  
de l’escala d'accès al campanar              577,32 €



Enguany celebrarem si Déu vol la festa de Santa Prisca a Santiga el 
proper dissabte 15 de gener. La seva festa se celebra el 18 de gener 
a l'Església universal, però per facilitar l'assistència de els seus 
devots avancem uns dies la seva celebració.


Des de fa uns quants anys i gràcies a la rehabilitació de L'església 
de Santa Maria l'Antiga s'ha pogut recuperar la Santa Missa en 
honor de Santa Prisca, conjuntament a la tradició de la benedicció 
dels panets.


Tant la devoció a Santa Prisca com la tradició de la benedicció no 
tenen uns orígens massa clars. No sabem gaire com va arribar el 
culte d'aquesta màrtir romana a Santiga, tenint en compte que fora 
de Roma i d'algun lloc d'Itàlia no hi ha pràcticament culte reconegut 
a la Santa. Evidentment que són hipòtesis difícils de verificar, però 
tenint en compte que Prisca vol dir antiga en llatí, és possible que 
Santa Prisca estigui darrere del nom del poble?


La història iconogràfica del seu martiri és molt rica. Se la representa amb un lleó als peus, cosa que significa la 
victòria del cristianisme sobre el paganisme. També la tradició ens diu que una àguila va custodiar el seu 
cadàver fins que va ser sepultat. Recordem que aquest animal era símbol del poder romà, la qual cosa també 
representava la victòria de la fe cristiana sobre les persecucions imperials.


Sobre l'origen de la benedicció dels panets també és com hem dit un misteri. Algun vot de poble davant una 
mala collita? Demanar la protecció de la Santa contra malalties o fams? Sembla clar que perquè una tradició 
arreli i es mantingui tant de temps és necessari que Santa Prisca concedís en no poques ocasions els favors 
demanats.


Certament que avui en dia l'element folklòric o fins i tot supersticiós s'ha anat imposant sobre la fe senzilla dels 
nostres antics i la seva confiança en la intercessió dels sants.


El que no es pot negar és l'entusiasme de molts veïns de Santiga, Santa Perpètua i també de pobles propers per 
emportar-se els seus panets beneïts. Tampoc no negarem que els favors que aquests pans beneïts puguin 
portar tindran més força amb aquest "antiga" pregària:


Pregueu per Nosaltres o Benaurada 
Santa Prisca. 

Perquè siguem dignes de les promeses 
de Jesucrist. 

Et supliquem Oh Déu, que la 
benaurada Santa Prisca, verge I màrtir, 

ens guanyi el vostre perdó, ja que 
sempre us ha plagut el mèrit de la 

castedat i la pràctica de la virtut. Per 
Crist Senyor Nostre. Amen

Retaule de l'església de Santa Prisca a Taxco, Mèxic



     Horari de despatx: dijous de 17:30 a 18:30.  
          699 106 480   (també per whatsapp)  

santaperpetua714@bisbatdeterrassa.org        www.parroquiasantaperpetua.com 

TELÈFON ATENCIÓ DE CÀRITAS 
TELÉFONO DE ATENCIÓN DE CÁRITAS 

676 591 300

MILLORES A LA PARRÒQUIA 
Gràcies a la col.laboració del Museu Diocesà de Barcelona hem pogut obtenir 
una fotografia de molta qualitat del nostre retaule que com sabeu forma part 
de la seva exposició permanent. Amb aquesta fotografia hem realitzat una 
nova reproducció de la imatge del retaule de l'altar. Dit això, es tracta d'una 
solució provisional. 

Estem amb contacte amb una empresa que es dedica a fer reproduccions 
exactes d'obres d'art amb modernes tècniques 3D i la intenció seria tenir un 
retaule el més semblant possible a l'original.


També gràcies a una feligresa de 
nostra parròquia s'ha decorat la 
pila baptismal. Les imatges fan 
referència als elements propis 
del sagrament del baptisme i 
han estat realitzades Seguint 
l 'esti l dels antics mosaics 
romans fent servir teseles. Ha 
sigut un treball minuciós i ple de 
detalls i els resultats han sigut 
magnífics. Donem gràcies a Déu 
Per donar-nos feligresos amb 
talents artístics. 


