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Mentre s'escriuen aquestes línies ens arribaven informacions que 
el papa Benet XVI pot trobar-se en el moment final de la seva 
peregrinació en aquest món. Als seus 95 anys, sembla arribat el 
moment en què pugui contemplar les realitats últimes en les 
quals va creure i amb tanta fermesa ens va transmetre. 

Amb la figura de Benet XVI es tanca sens dubte una etapa a 
l'Església. Ell va participar com a jove teòleg i sacerdot en la 
preparació del Concili Vaticà II i va poder viure amb pesar la gran 
crisi que li va seguir. En efecte, Joseph Ratzinger/Benet XVI, va 
viure el concili convocat per Joan XXIII com una gran oportunitat 
de reformar l'Església, fent-la més fidel a l'Evangeli i així poder 

anunciar el Crist a aquesta societat moderna que tants canvis havia sofert després de les dues guerres 
mundials. 

Ell, com tants  d'altres, va viure amb gran optimisme aquest moment, però molt al seu pesar, va comprovar 
de seguida que el Concili va ser instrumentalitzat per alguns, no per a fer la necessària reforma sinó per a 
establir una revolució que donés lloc a una església totalment nova, diferent i fins i tot oposada a l'anterior. 
La presumpta nova primavera que anava a venir després del Concili vaticà II es va transformar en un llarg 
hivern que va buidar seminaris, monestirs i convents, va accelerar el procés d'apostasia i abandó de la fe de 
moltíssimes persones i va portar una gran sentiment de dubte i perplexitat a no pocs catòlics que veien que 
el que havien cregut com a veritats segures era de sobte posat en dubte. 

Benet XVI es va adonar aviat de la gravetat de la crisi que sacsava a la barca de Pere i es va dedicar en cos i 
ànima a la tasca titànica d'aplicar el Concili Vaticà II de l'única manera que el creia possible: en harmonia 
amb la tradició de 2.000 anys d'Església. Com el mateix diria, la fe i l'Església no és una cosa que nosaltres 
construïm segons les nostres necessitats i conveniències sinó que és quelcom que rebem i hem de cuidar i 
transmetre fidelment. 

Com a prefecte per a la doctrina de la fe va combatre la teologia de l'alliberament, que va ser un intent de 
matrimoni contra-natura entre cristianisme i materialisme ateu, i tots els intents de convertir l'Església en 
una mera associació humanitària amb un mer vernís religiós. Ja com a Papa, el seu esforç es va dirigir a 
recuperar i redescobrir la Missa de sempre com a mitjà de corregir els abusos de la missa moderna sorgida 
en els anys 70. El fet que ell triés com a nom per al seu pontificat el de Sant Benet, pare espiritual d'Europa, 
ja ens dona la idea de la seva voluntat de fer tornar a l'Església i a Europa a les seves veritables arrels. 

Tot això va fer que es guanyés no poc enemics, tant dins com fora de l'Església, i el seu pontificat va 
suposar per a ell un veritable martiri en vida. Els escàndols dels abusos sexuals del clergat (la majoria 
comesos en els anys 60-70), la persecució incessant dels mitjans de comunicació, disposats sempre a 
tergiversar les seves paraules per a atacar-li i la traïció d'alguns col·laboradors li van portar a ser el segon 
papa de la història, després de Celestí V (1294 d.C) a renunciar al pontificat. Des de llavors, ha portat una 
vida d'oració i silenci únicament interrompuda per a defensar el celibat sacerdotal. 

Resem intensament per aquell que va voler que l'Església recuperés la seva primitiva bellesa mitjançant el 
redescobriment dels tresors que habiten en ella: La Sagrada Escriptura, els Sants Pares i Doctors de 
l'Església, els sants, l'art i la bellesa i el sentit sagrat de la Missa. Que es compleixin per a Benet XVI les 
paraules del salm 73: 

«Jo estic sempre amb tu, m'has agafat de la meva mà dreta; amb els teus consells em dirigeixes i em portes 
cap a un final gloriós. A qui tinc jo en el cel sinó a tu? Si estic amb tu, no m'agrada ja la terra. El meu cos i el 
meu cor ja llangueixen; la sustentació del meu cor, el meu patrimoni, és Déu per sempre... Per a mi el millor 

és estar amb Déu»



Exèquies a la parròquia 

Concepció Teulé Galito als 89 anys 

Remei Angulo Roca als 95 anys 

Isabel Morral Pujol als 92 anys 

Santiago Rivas Vázquez als 78 anys 

ECONOMIA  DESEMBRE 2022



Calendari Gener 2023  

Dilluns i dijous (no Festius): Santa Missa en la parròquia a les 20h

Dimarts i divendres (no Festius): Santa Missa en la parròquia a les 11h


Dimecres: no hi ha Missa


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


Santa Missa de vigília els dissabtes (excepte el 24 de decembre) a 
les 19h (parròquia)


Els diumenges 
SANTA MISSA EN EL COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA A LES 11H  

I A LES 12:30H EN LA PARRÒQUIA 

SOLEMNITAT DE l'EPIFANIA 
5 de GENER: Missa de Vigília a les 19h (Parròquia)


6 de GENER: 11h (Col·legi) 12:30h (Parròquia)

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


Missa de Sant ANTONI ABAD: DIMARTS 17 DE GENER a les 20h 
(Parròquia) 


amb la Coral Renaixença i benedicció de coques de Sant Antoni.


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


Diumenge 8 de gener: Santa Missa en Santiga a les 9h. 
------------------------


Dissabte 21 de gener a les 10:30h Missa en honor de Santa Prisca 
amb benedicció dels panets.


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


-Dijous a les 19h (no festius): adoració al Santíssim i confessions- 

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




     Contacte 
           699 106 480   (també per whatsapp)  

santaperpetua714@bisbatdeterrassa.org        www.parroquiasantaperpetua.com 

TELÈFON D'ATENCIÓ DE CÁRITAS 

676 591 300

LA PROFECIA DE BENET XVI 

A la fi dels anys 60 del passat segle, el llavors sacerdot Joseph Ratzinger, futur Benet XVI, va fer una entrevista 
en una ràdio alemanya que ha resultat en alguns punts profètica. Reproduïm els seus fragments més 
significatius:


"El futur de l'Església pot venir i vindrà també avui només de la 
força dels qui tenen arrels profundes i viuen de la plenitud pura de 
la seva fe.(...) No vindrà dels qui només s'adapten a l'instant 
actual. 

Tampoc vindrà dels qui trien només el camí més còmode, dels qui 
eviten la passió de la fe i declaren fals i superat, tirania i legalisme, 
tot el que és exigent per a l'ésser humà. Diguem-ho de manera 
positiva: el futur de l'Església, també en aquesta ocasió, com 
sempre, quedarà marcat de nou amb el segell dels sants. 

La generositat que allibera les persones s'aconsegueix només en la paciència de les petites renúncies 
quotidianes d'un mateix.(...) Si avui a penes podem percebre encara a Déu, es deu al fet que ens resulta molt 
fàcil evitar-nos a nosaltres mateixos i fugir de la profunditat de la nostra existència, anestesiats per qualsevol 
comoditat. Així, el més profund en nosaltres segueix sense ser explorat. Si és veritat que només es veu bé amb 
el cor, que cecs estem tots! 

Romandrà l'Església de Jesucrist, l'Església que creu en el Déu que s'ha fet humà i que ens promet la vida més 
enllà de la mort. Fem un pas més; també en aquesta ocasió, de la crisi d'avui sorgirà demà una Església que 
haurà perdut molt. Es farà petita, haurà de començar tot des del principi. Ja no podrà omplir molts dels edificis 
construïts en una conjuntura més favorable. Perdrà adeptes, i amb ells molts dels seus privilegis en la societat. 
Es presentarà, d'una manera molt més intensa que fins ara, com la comunitat de la lliure voluntat, a la qual 
només es pot accedir a través d'una decisió.  Com a petita comunitat, reclamarà amb molta més força la 
iniciativa de cadascun dels seus membres. 

A mi em sembla segur que a l'Església li esperen temps molt difícils. La seva veritable crisi a penes ha començat 
encara; cal comptar amb forts sacsejades. Però jo estic també totalment segur del que romandrà al final: no 
l'Església del culte polític, ja exànime, sinó l'Església de la fe. Certament ja no serà mai més la força dominant en 
la societat en la mesura en què ho era fins fa poc temps. Però florirà de nou i es farà visible als éssers humans 
com la pàtria que els dona vida i esperança més enllà de la mort. 

L'Església catòlica sobreviurà malgrat els homes i les dones, no necessàriament gràcies a ells. I així i tot, encara 
ens queda treball per fer. Hem de resar i conrear l'autosacrifici, la generositat, la lleialtat, la devoció sacramental i 
una vida centrada en Crist."


