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Parròquia de Santa Perpètua Juliol - MMXXII

Fa pràcticament 40 anys que el Tribunal Constitucional Americà va 
sancionar que l'avortament no només podia ser legal o 
despenalitzat, sinó que era un dret constitucional. La influència 
cultural i econòmica del EUA ha fet que en pocs anys, 
pràcticament a tot el món occidental es parli ja de l'avortament 
com un dret humà fonamental o com els hi agrada dir als 
avortistes per suavitzar la realitat, dret a la salut reproductiva; 
quina relació pot tenir la salut reproductiva amb l'assassinat d'un 
nen? Des de d'aquella sentència contra el dret, la justícia i el sentit 
comú, l'avortament és la primera causa de mort en el món i el 
ventre de les mares el lloc més perillós per una criatura. A 
Espanya, si ets un nen sense néixer tens un 20% de possibilitats 
de ser avortat.


Des de d'aquella fatídica sentència que va donar carta de dret 
humà al més gran genocidi de la història de la humanitat, els 
grups anomenats pro-life/provida, molts amb inspiracions 
religioses, d'altres només homes i dones de bona voluntat, fins i 
tot ateus, han lluitat a les trinxeres de la societat per salvar totes 
les vides possibles, sobretot amb la vista posada en revertir 
aquella sentència. Han sigut molts anys de lluita per canviar 
moltes mentalitats i per construir una cultura de la vida que ha 
tingut ara, amb l'ajuda de Déu, una victòria parcial però important. 
El mateix Tribunal que va proclamar l'avortament com a dret fa 40 
anys, amb una sentència de més de 200 pàgines, ha afirmat que 
de cap manera matar un nen en el ventre de la mare pot ser 
considerat un dret constitucional.


Significa això la fi de l'avortament als EUA? No, però la situació ha canviat totalment. Ara seran 
els governants electes els que decidiran si en els seus estats l'avortament estarà permès o no. 
Com que ja no és un dret, alguns estats (Tennessee, Texas i d'altres) el prohibiran parcialment o 
totalment mentre que d'altres, com Califòrnia, permetran l'avortament.


I com queda la situació al món? Els grups pro-mort tenen molt poder i diners i la seva intenció 
que l'avortament sigui un dret fonamental a tot el món està molt avançada; L'OMS (Organització 
Mundial de la Salut) pressiona molt als països en aquest sentit. Per això aquesta sentència és tan 
important; donarà empenta a tots els països i institucions que defensen la vida dels no nascuts.


D'entre totes les institucions que han lluitat als EUA perquè aquesta decisió sigui possible, 
destaca sobretot l'Església catòlica del EUA, recolzada pel magisteri de Joan Pau II i Benet 
XVI. Que aquesta victòria s'hagi donat el dia de la Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús no és 
doncs cap coincidència: "Deixeu que els nens s'acostin a mi, no els ho impediu." (Mc 10, 
13-16).



Missa Exequial 

ROSA ALTAYÒ TORT 

VAN REBRE EL SAGRAMENT DEL BAPTISME: 

Hugo, Nora y Gala 

VAN CONTRAURE MATRIMONI 

Alejandro y Emilia María 

VAN CELEBRAR NOCES DE PLATA 

Ramon i Maria 

Economia parroquial

Juny 2022 

EL NOSTRE RETAULE

Visió de la Santa on 
veu al màrtir Sàtir 
que puja amb una 
escala al cel. Santa 
Perpètua té el 
drac/dimoni als 
peus. La part del 
dibuix que falta va 
ser serrada i s'ha 
perdut per sempre.

Diu els seus pares: igual que aquest 
gerro només se li pot dir gerro, jo no puc 
ser altra cosa que cristiana.

NOTES D'ECONOMIA 

 Podeu observar que en l’Estat de Comptes d’aquest mes de juny hi figura 

una altre vegada l’apartat “OBRES”. Això és així perquè hem començat els 

tràmits per enderrocar les construccions afegides a l’edifici del Centre 

Parroquial situades en el pati de la Rectoria i la quantitat que hi consta 

“62,48 €” correspon al cost de la llicència urbanística.Aquestes obres es 

complementaran amb les de la climatització de la Sala d’Actes del Centre, 

endegades per l’associació Amics del Centre, entitat que administra els 

locals del Centre i que es portaran a terme amb la col·laboració de 

l’Ajuntament i l’obtenció d’una subvenció de la Generalitat. Per aquestes 

obres no es procedirà a fer cap col·lecta extraordinària.



Calendari de juliol 
-No se celebrará la Santa Misa a las 11h de lunes a viernes 

-Los jueves de julio, después de la Hora Santa, Santa Misa              
a las 20h 

-Dissabtes a les 20h (parròquia)  

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

-Santa Missa a Santiga diumenge 10 a les 9:00h 

 -Sábado 16 de julio a las 20h: imposición del escapulario durante la Misa a 
los que lo soliciten 

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

-Lunes 25 de julio: Solemnidad de Santiago Apóstol, patrón de España 

Santa Misa a las 19h. 

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

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

IMPOSICIÓN DEL ESCAPULARIO DE LA VIRGEN DEL CARMEN 

1-La imposición comporta llevarlo siempre. La primera imposición es con el escapulario en su 
forma tradicional (de tela). Más adelante puede sustituirse por la medalla. 

2-Es un sacramental: su eficacia depende en gran medida de que llevemos una vida de paz y 
bien grata a Dios, que confesemos y comulguemos de forma frecuente y que tengamos el 

firme propósito de evitar siempre el pecado, aún el venial. 

3-Existe la promesa de la Santísima Virgen de que el portador del escapulario se salvará. 

4-En ningún modo piense el portador del escapulario que es un camino fácil a la salvación y 
que podemos pecar, que la Virgen nos salvará igual. Eso sería una burla a Dios y a la Virgen 

Santísima. 

5- La promesa de la salvación se produce a través de la conversión y el arrepentimiento, la 
perseverancia final en la Fe y la extremaunción al final de la vida. 



     El mes de juliol no hi haurà despatx parroquial 
          699 106 480   (també per whatsapp)  

santaperpetua714@bisbatdeterrassa.org        www.parroquiasantaperpetua.com 

TELÈFON ATENCIÓ DE CÀRITAS 
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676 591 300


