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Parròquia de Santa Perpètua octubre - MMXXII

La confirmació 

Deien que un capellà explicava en una reunió de sacerdots que 
tenia una gran problema amb els coloms; havien envaït el seu 
campanar i després d'intentar-ho tot, allà seguien. Un dels seus 
companys el va respondre: jo tenia el mateix problema, però 
saps que, els vaig confirmar i ja no han tornat més! 

És aquest un vell acudit que s'explica entre sacerdots i que 
descriu amb humor una situació que no obstant això és 
dolorosa: moltes vegades, després de rebre el sagrament de la 
Confirmació, els joves que el reben "volen" de la parròquia. Es 
dona l'estranya paradoxa que el sagrament que en teoria ha 
d'enfortir-los per a viure amb plenitud la seva fe sembla que és 
la porta de sortida de la pràctica religiosa. Això es deu a molts 
factors, començant pel difícil que són els anys de 
l'adolescència, però no podem deixar de veure que d'alguna 
manera, és conseqüència la manera de fer de les parròquies 
des que San Pius X, a principis de segle XX, permet que els 
nens rebin la Sagrada Comunió a edat molt primerenca. Això 
provoca que gradualment es perdi el costum tradicional de 
rebre la Confirmació no massa després del baptisme. 

Per què era important que fora així? Perquè la Confirmació és el 
do de l'Esperit Sant que ens capacita per a la santedat, per a la 
plenitud de la vida cristiana. Si la Sagrada Comunió és la 
bestreta en aquest món de la nostra unió plena amb Déu, la 
Confirmació ens dona la força perquè aquesta comunió sigui 
plena, és a dir, perquè la nostra vida estigui en perfecta 
comunió amb Crist. 

En resum, pel que fa a la confirmació, s'ha invertit l'ordre de 
l'actuació divina. Escriu Sant Joan Evangelista que "estimem a 
Déu perquè Ell ens ha estimat primer". És a dir, és la 
Confirmació la que ens prepara per a la vida cristiana, no la vida 
cristiana la que ens prepara per a la Confirmació. 

Dit d'una altra manera, la Confirmació no és un premi per als 
quals aguanten més catequesi després de la Comunió; és un 
regal de Déu, l'Esperit Sant promès per Crist, que de manera 

immerescuda rebem lliurement per a poder viure els mandats del Senyor. 

Des d'aquest punt de vista, té tot el sentit que l'Església exigeixi la Confirmació per a poder casar-se o per a 
ser padrí de baptisme. Si els Apòstols, fins que van rebre l'Esperit Sant, no sortien de casa per por dels 
jueus, molt menys nosaltres sense aquest do podrem viure les exigències de la vida cristiana. 

Ja algunes parròquies, amb el vistiplau episcopal, han començat a recuperar l'antic costum que el primer 
sagrament a rebre després del baptisme sigui el de la Confirmació. En el nostre bisbat encara no és 
practica estesa, però vist que els nens desapareixen l'endemà d'haver fet la 1ª Comunió, no estaria mal que 
comencéssim a recuperar el perdut i que els nens rebin com més aviat millor el do de l'Esperit Sant.



Exèquies 

MARIA PUNSOLA FIGUERAS ALS 90 ANYS 

LLUISA SANS CUNILL ALS 86 ANYS 

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

Van rebre el Bateig: 

Mateo, Vera, Fidel, Pedro, Antero & Alejandro. 



Calendari D'Octubre 

Caps de Setmana


Santa Missa de vigília el dissabtes a les 20h (parròquia)

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

PARRÒQUIA


Dilluns i dijous: Santa Missa a la parròquia a les 20h 
Dimarts i divendres: Santa Missa a la parròquia a les 11h 

Dimecres: no hi ha Missa 
-------------------- 

Dissabte 1 d'octubre: Santa Missa a les 20h. presidida pel nostre senyor bisbe Salvador 
Cristau i Coll, que confirmarà a vuit feligresos de la nostra parròquia. 

Diumenge 9 d'octubre: Santa Missa a Santiga a les 9h. Participació de 
la Coral reinaxença en honor de Sant Galderic. 

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

Dijous a les 19h: adoració al Santíssim i confessions

Obres i millores



     Contacte 
           699 106 480   (també per whatsapp)  

santaperpetua714@bisbatdeterrassa.org        www.parroquiasantaperpetua.com 

TELÈFON ATENCIÓ DE CÀRITAS 

676 591 300

MES D'OCTUBRE, MES DEL ROSARI 

SÀVIES QUÈ?


-Es considera que sant Antoni Abat (S. III) és 
"l'inventor" de la corda amb nusos que ell usava per 
a orar. Cada nus era una oració que s'anava repetint 
fins a completar la corda. La més usada en l'orient 
cristià era la denominada oració del cor: "Jesús 
Señor, Fill de Déu, tingues pietat de la meva, que 
soc un pecador". 

-En occident, els monjos o laics que no sabien llegir 
substituïen els 150 salms del Rei David que es 

resaven en els monestirs benedictins per 150 paternoster o Avemaries. 

-Sant Domènec de Guzman, fundador espanyol de l'Ordre de Predicadors (dominics), rep de la 
Santíssima Verge l'any 1214, a l'església de Prouille, l'oració del Sant Rosari tal com essencialment 
la resem avui.


-En el segle XV, el beat Alà de la Roca, també dominic, impulsa el res del rosari per la cristiandat, 
creant nombroses confraries per al seu res.


-L'inici de la meditació de la vida de Crist al costat del res del Rosari s'atribueix a Domènec de 
Prússia, cartoixà, que el va denominar Rosari de la vida de Jesús.


-La victòria cristiana en la Batalla de Lepant contra els turcs (7 d'octubre de 1571) va ser atribuïda 
especialment a la intercessió de la Verge mitjançant el res del Rosari. Sant Pius V, en agraïment, va 
establir la festa de La nostra Senyora de les Victòries, després modificada a La Mare de Déu de l 
Roser, que se celebra el 7 d'octubre. 

-En 1569, San Pius V, amb la butlla papal Consueverunt Romani, va establir oficialment la devoció 
del Rosari en tota la cristiandat.


-A partir de les aparicions marianes a Fàtima se sol afegir al final de cada desena: "Oh Jesús, 
perdona els nostres pecats, deslliura'ns del foc de l'infern, porta al cel a totes les ànimes, 
especialment les més necessitades de la teva misericòrdia."


