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Parròquia de Santa Perpètua Juny - MMXXII

Corpus 

Aquest mes, Deo volente, celebrarem amb una processó 
final la Missa Solemne de Corpus. Com ja sabeu l'origen 
d'aquesta festa és un miracle eucarístic com a resposta a 
la falta de fe d'un sacerdot en la Presència Real. Després, 
amb l'heretgia luterana, la festa de Corpus es va anar 
convertint en un signe d'identitat catòlica.


El que ara no se celebri amb la mateixa passió i joia que 
fa uns anys és signe visible de l'abandó general de la fe, i 
també, no ho hem d'amagar, de l'afebliment de la fe en la 
Presència Real dels mateixos catòlics. Les causes d'això 
serien molt llargues d'explicar i al final només Déu pot 
saber la qualitat de la fe de cadascú. Sí que ens podem 
aventurar a dir que certament hi ha coses que no ajuden, 
com ara la pèrdua de costums tals com no fer la 
genuflexió davant del sagrari quan està el Senyor 
present, rebre la comunió dret i amb la mà o parlar a 
l'església més del que és necessari. En resum, em deixat 
de banda gestos i paraules que l'Església amb molta 

saviesa ens ensenyava per tal que la nostra fe en la 
Presència Real no es refredés.


Una d'aquestes coses és posar davant del sagrari un 
tríptic per tal que el sacerdot no doni l'esquena al Senyor mentre celebra la Missa quan el sagrari 
queda darrere de l'altar. A alguns els podrà semblar una cosa sense importància o un ritualisme 
del passat. El cert és que quan un estima també ho ha de manifestar fins i tot en els detalls més 
petits…


Déu s'ha pres molt seriosament la nostra salvació, "mot li costa al Senyor la mort dels seus 
fidels (Salm 116)". També és bo que nosaltres comencem a donar importància a aquests detalls 
de delicadesa amb el Senyor. És això el que farem el dia de Corpus, oferir al Senyor, 
veritablement present sota les espècies del pa i el vi, el millor de les nostres veus, del nostre 
treball i de la bellesa de la natura.


Reproducció del retaule de Sant 
Cristòfol. L'original està al Museu del 
Prado i és una peça de finals del segle 
XIII.



E x è q u i e s  a  l a  p a r r ò q u i a  
RAMONA SOLEY SOLEY 90 ANYS 

FRANCISCA LLONCH GISPERT 96 ANYS 

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

VAN REBRE EL SAGRAMENT DEL 
BAPTISME: 

Izan Javier, Jan, Alex, Ilargi, Éric, Ezequiel y 
Jade 

Economia parroquial

maig 2022 

EL NOSTRE RETAULE

Hilarià (jutge-
procurador) 
ordena a un 
soldat flagelar 
Santa Perpetua 

A la presó, Santa Perpètua es reafirma en la seva fe devant dels seus pares que intenten fer-la abjurar.

NOTES D’ECONOMIA 

En aquest mes d’abril hem pagat 2.701,93 € per la resta 
de la instal·lació de les plaques fotovoltaiques a la 
teulada de la rectoria, que ja funcionen a ple rendiment i 
que han tingut un cost total de 6.754,83 € Aquesta 
despesa figura en l’apartat “Equipament” de l’Estat de 
Comptes del mes de maig.


Hem de fer constar, també, la subvenció de 4.000,- € 
donada per CaixaBank amb destinació a Càritas 
Parroquial i que figura com una entrada al compte 
corresponent. 




Calendari de juny - Mes del Sagrat Cor de Jesús 

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

Dissabtes a les 20h (parròquia)  

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

Santa Missa a Santiga diumenge 12 a les 9:00h 

Con motivo de la fiesta de Corpus Christi el 19 de junio la Misa será a las 12h. 
Al final se hará un procesión solemne en el exterior. Se suprime ese día la Misa 

de 11h en el colegio. 

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

Diumenge 12 de Juny a les 20h: concert de primavera de la CORAL 
REINAXENÇA. Amb la participació del Grup d'Acords de Guitarra de l'EMA 

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

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

AVISO DE MATRIMONIO CATÓLICO 

D. ALEJANDRO VEGAS VEGAS de 29 años de edad 
Natural de Sabadell 

Hijo de ANTONIO LUIS Y ESPERANZA 

CONTRAERÁ MATRIMONIO CANÓNICO CON 

CON DÑA. EMILIA MARÍA LÓPEZ LAVADO DE 33 años de edad  
Natural de Mollet del Vallés 

Hija de Antonio y Emilia 

EN LA PARROQUIA DE SANTA PERPETUA EL SÁBADO 4 DE JUNIO A LAS 17:30h, DEO 
VOLENTE 



     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

1. A las almas consagradas a mi Corazón, les daré las gracias necesarias para su estado.
2. Daré la paz a las familias.
3. Las consolaré en todas sus aflicciones.
4. Seré su amparo y refugio seguro durante la vida, y principalmente en la hora de la 

muerte.
5. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas.
6. Los pecadores hallarán en mi Corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia.
7. Las almas tibias se harán fervorosas.
8. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección.
9. Bendeciré las casas en que la imagen de mi Sagrado Corazón esté expuesta y sea 

honrada.
10. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos.
11. Las personas que propaguen esta devoción, tendrán escrito su nombre en mi Corazón y 

jamás será borrado de él.
12. A todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes continuos, el amor 

omnipotente de mi Corazón les concederá la gracia de la perseverancia final.

Condiciones para obtener las gracias prometidas por el Sagrado Corazón de Jesús:

1. Recibir sin interrupción la Sagrada Comunión durante nueve primeros viernes 
consecutivos.

2. Tener la intención de honrar al Sagrado Corazón de Jesús y de alcanzar la 
perseverancia final.

3. Ofrecer cada Sagrada Comunión como un acto de expiación por las ofensas cometidas 
contra el Santísimo Sacramento.

Las 12 promesas del Sagrado Corazón 
de Jesús son:


