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Una de les conseqüències que la societat moderna s'hagi allunyat radicalment de Déu és la 
vanitat i l'orgull amb què es considera a si mateixa. La mentalitat moderna considera que 
nosaltres, els homes d'avui, hem arribat a un nivell de progrés que ens fa ser superiors a les 
societats que ens han precedit. Així, la política moderna, la sexualitat moderna, la moralitat 
moderna, la família moderna... tot és millor que el que van fer els nostres antics. En resum, 

l'home modern és superior i, per tant, es creu 
amb el dret de judicar les èpoques passades.


L'Església, que no és d'aquest món, però que 
està en el món, malauradament s'ha deixat 
contaminar per aquesta mentalitat segons la 
qual el que és modern és bo pel fet de ser 
actual i el d'abans és dolent pel fet de ser 
antic. Aquesta és una mentalitat falsa i, per 
tant, esclavitzadora, perquè si els dolents són 
sempre "els d'abans", I el que es feia abans 
sempre està mal fet, com podrem lluitar 
contra les misèries del present?


Dos exemples il·lustren aquesta mentalitat: el primer és la mania actual de demanar perdó pels 
errors i pecats, reals o inventats, dels quals ens han precedit. Això des del punt de vista catòlic té 
dos problemes: que el pecat acostuma a ser personal i el qui ha de demanar perdó és el que ha 
comès l'ofensa. Nosaltres podem assumir amb coratge les conseqüències dels pecats dels 
nostres pares i fer penitència per ells, però res més. L'altre punt és a qui li demanem perdó. 
L'objecte de la petició de perdó és Déu, primer ofès pel pecat de l'home, i per Déu demanem 
perdó als germans. Perquè si no hi ha Déu, no hi ha ni bé ni mal, ni pecat, ni tampoc res pel que 
demanar perdó a ningú.


A més, és èticament correcte demanar perdó pel pecat d'un home que ja està mort i no es pot 
defensar d'allò que és acusat? És justa aquesta condemna que estem fent dels nostres germans 
grans en la fe que ens l'han transmès? Amb aquesta mania compulsiva de demanar perdó per tot 
allò que al món no li agrada del passat, no estem fent altra cosa que guanyar-nos el despreci 
d'aquest mateix món, que veu que no som capaços de defensar ni la nostra pròpia història. A 
més, qui és el món per jutjar-nos?  (1 Cor 6:2)


El segon problema és que hi ha un cert egoisme, i perquè no dir-ho, una certa falta de valor, quan 
llancem als lleons als quals ens han precedit per salvar nosaltres la cara: "els d'abans van fer 
això, allò i allò altre, però nosaltres, en canvi, som molt bons; totes aquestes coses dolentes que 
dieu de l'Església són coses dels d'abans, no cosa nostra".


L'altre exemple és una Missa que es va celebrar fa uns dies dintre de l'aigua d'una platja (Sí, el 
de la foto és un capellà celebrant la Missa). L'altar era un flotador gran i el mossèn anava amb 
banyador; és aquí on arriben les nostres ganes d'innovar i de novetats: mentre la Missa antiga és 
prohibida i perseguida, aquestes bufonades es miren amb simpatia. Què serà el següent, 
celebrar la Missa sobre un cos despullat, com fan els satànics?



Missa Exequial 

Joan Folguera Garcia als 88 anys d'edat 
----------------------- 

VAN REBRE EL SAGRAMENT DEL BAPTISME: 

Martí, Vega i Nadia 
------- 

VAN CELEBRAR LES NOCES D'OR 

Josefina i Joaquim 
----------------------------------------- 

El passat dilluns 18 de juliol va morir Mn. Joan Gras Figueres, de 87 
anys, que va ser ecònom de la nostra parròquia del 1981 al 1994. 

Properament, farem una Missa funeral a la parròquia per la seva ànima. 
Encomanem-lo a la misericòrdia de Déu. Que rebi el premi promès als 

treballadors bons i fidels de la seva vinya. 
Descansa en Pau Mn. Joan. 

EL NOSTRE RETAULE (FINAL)

NOTES D'ECONOMIA 

Com que el full parroquial sortirà abans de poder comptar les col·lectes 
del darrer cap de setmana de juliol, no posarem aquest mes la relació 
d'ingressos i despeses. Si Déu vol, al full parroquial de setembre sortiran 
els comptes dels mesos de juliol i agost.


Hilarià ordena a un 
soldat que flageli a 
Santa Perpètua

Hilarià dona l'ordre de llançar un lleó sobre Santa Perpètua al circ



Calendari d'Agost 

DIUMENGES / DOMINGOS 


SANTA MISSA AL COL.LEGI SAGRADA FAMÍLIA A LES 11H i A LES 12:30H A LA 
PARRÒQUIA


15 D'AGOST SOLEMNITAT DE L'ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU SANTA MISSA A 
LES 19H 

15 DE AGOSTO SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARIA MISA A 
LAS 19H 

NO HI HAURÀ DESPATX PARROQUIAL / NO HABRÁ DESPACHO PARROQUIAL


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

Fins el mes de setembre  no hi haurà Missa entre setmana, ni els 
dissabtes a la tarda ni l'adoració dels dijous a les 19h.

COMUNICACIÓ DE MATRIMONI CANÒNIC
EL VEÏNS DE LA NOSTRA PARRÒQUIA:

JOSEP XIXONS DORDAL

DE 28 ANYS D'EDAT, NATURAL DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
FILL DEL JORDI I L'ESTER

CONTRAURAN (DEO VOLENTE) MATRIMONI CANÒNIC AMB

HELENA FIGUEROLA SAHÚN 

 DE 31 ANYS D'EDAT, NATURAL DE BARCELONA 
FILLA DE L'ENRIC I L'ELENA 

LA CELEBRACIÓ ESTÀ PREVISTA A LA PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE 
CERDANYOLA EL PROPER 31 DE JULIOL A LES 13:30H 



     El mes d'agost no hi haurà despatx parroquial 
          urgències: 699 106 480   (també per whatsapp)  

santaperpetua714@bisbatdeterrassa.org        www.parroquiasantaperpetua.com 

TELÈFON ATENCIÓ DE CÀRITAS 
TELÉFONO DE ATENCIÓN DE CÁRITAS 

676 591 300

Oda a la Asunción

Al cielo vais, Señora,
y allá os reciben con alegre canto.

 
¡Oh quién pudiera ahora
asirse a vuestro manto

para subir con vos al monte santo!
 

De ángeles sois llevada
de quien servida sois desde la cuna,

de estrellas coronada:
 

¡Tal Reina habrá ninguna,
pues os calza los pies la blanca luna!

Volved los blancos ojos,
ave preciosa, sola humilde y nueva,

a este valle de abrojos,
que tales flores lleva,

do suspirando están los hijos de Eva.
 

Que, si con clara vista,
miráis las tristes almas desde el suelo,

con propiedad no vista,
las subiréis de un vuelo,

como piedra de imán al cielo, al cielo.
Amén


