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La Hermana Muerte 

En aquesta ocasió, en lloc de martiritzar a la feligresía amb un altre escrit, ens deixarem portar per la 
saviesa de la vida dels eremites. Aquests textos poètics els vaig trobar en les ermites de Còrdova, on per 
desgràcia ja no queda cap ermità. Ens recorden que el millor testimoniatge de la vida eterna és el que som 
capaços de sacrificar per ella. 

  

Mare, tu que cures l'amargor 
Del qual plora sense consol; 
Tu que il·lumines, Verge pura 
La senda que porta a la Cel. 

Gira els teus ulls María,  
Que en vos busquem la llum 

Mare meva, Mare meva 
Que vull als teus braços tancar 
els ulls.

Diàleg amb la calavera: 

Com et veus, jo em vaig veure 
Com em veus, et veuràs 
Tot per a així acabar, 
Pensa-ho i no pecaràs

De que et serveix anhelar  
Per tenir i més tenir 
Si això en la teva mort ha de ser 
Fiscal que t'ha d'acusar. 

Tot aquí s'ha de quedar 
I perquè no hi ha més que adquirir 
En la vida que el morir 
La teva vida regeix de tal manera 
Que al morir visquis per sempre.



Exèquies a la parròquia 

Josefa Solano Calsina als 91 anys  

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

Foren batejats: 

Jordi, Xavier, Patrick Gabriel y Sara 

ECONOMIA  OCTUBRE



Calendari NOVEMBRE  

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


Diumenges: 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 

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

-Diumenge 13 d'octubre: Santa Missa a Santiga a les 9h. 

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

-Dijous a les 19h: adoració al Santíssim i confessions

Confirmacions a la parròquia

El passat 1 d'octubre, festa de Santa Teresa de Lisieaux, van tenir lloc les confirmacions en la 
parròquia. El nostre Senyor Bisbe, monsenyor Salvador Cristau i Coll va confirmar a 8 joves i adults 
de la nostra parròquia:

Killian Santander
Marta Lozano

Max Soley
Jonay Juvé

Gisela Humet
Aleix Casanovas
David Fernández
Nathaly González



     Contacto 
           699 106 480   (también por whatsapp)  

santaperpetua714@bisbatdeterrassa.org        www.parroquiasantaperpetua.com 

TELÉFONO DE ATENCIÓN DE CÁRITAS 

676 591 300

MES DE NOVEMBRE, MES DE LES ÀNIMES DEL PURGATORI 

SÀVIES QUÈ? 

L'Església sempre ha cregut que a més de la glòria eterna i la condemnació eterna, hi ha un altre estat després 
de la mort que anomenem Purgatori; allí estan les ànimes de tots aquells que havent mort en gràcia de Déu, 
no obstant això no han purgat prou pels pecats comesos en la seva vida. Han de sofrir la pena merescuda pels 
seus pecats encara que a diferència de l'infern, aquestes penes són temporals i una vegada s'han expiat, 
aquestes ànimes passen a gaudir de la contemplació de Déu.


És un invent dels capellans o està en la Bíblia i ha de ser cregut pels cristians? 

2 Macabeus 12 

«I havent recollit dos mil dracmes per una col·lecta, els va enviar a Jerusalem per a oferir un sacrifici pel pecat, 
obrant molt bé i pensant noblement de la resurrecció, perquè esperava que ressuscitarien els caiguts, 
considerant que als quals havien mort piadosament està reservada una magnífica recompensa; per això orava 
pels difunts, perquè fossin deslliurats del seu pecat». 

És a dir, que els que moren en amistat amb Déu encara tenen pecats i que nosaltres per les nostres oracions i 
sacrificis podem ajudar a deslliurar-los d'aquests pecats.


Mateu 5, 25 

“Quan vagis amb el teu adversari al magistrat, procura en el camí arreglar-te amb ell, no sigui que t'arrossegui 
davant el jutge, i el jutge et lliuri a l'agutzil i l'agutzil et fiqui en la presó. Et dic que no sortiràs d'allí fins que no 
hagis pagat l'últim cèntim”. 

Crist fa referència aquí un lloc on hem de pagar el que no hem pagat en vida: talents malvaratats, una vida 
cristiana estèril i mediocre.


1 Cor 3,13-15 

"Un dia es veurà el treball de cadascun. Es farà públic en el dia del judici, quan tot sigui provat pel foc. El foc, 
doncs, provarà l'obra de cadascun. Si el que has construït resisteix el foc, serà premiat. Però si l'obra es 
converteix en cendres, l'obrer haurà de pagar. Se salvarà però no sense passar pel foc". 

Aquí és on més es parla clarament del purgatori: un lloc on el foc purificador provarà les obres de la nostra vida. 
Tot el que en la nostra vida no va ser edificat sobre Crist haurà de ser destruït, perquè al temple sant de Déu 
"No entrarà gens tacat (impur)" (Ap 21,27)



