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Parròquia de Santa Perpetua Febrer - MMXXIII

El pròxim 11 de febrer celebrarem la festa de la Mare 
de Déu de Lourdes. Com sabem, aquestes aparicions 
estan associades entre els fidels catòlics amb l'auxili de 
la Verge Maria als malalts; onze dies després 
celebrarem el Dimecres de Cendra i amb això l'inici de 
la Santa Quaresma, on escoltarem: "recorda que ets 
pols..." 

Efectivament, encara que Déu, per intercessió de la 
Verge Maria o els Sants, per a mostrar el seu poder, 
misericòrdia i bondat, pugui curar-nos de les més greus 
malalties o discapacitats, al final ens cridarà a la seva 
presència. 

Com bé sabem, moltes de les malalties que ens aguaiten, especialment amb l'augment de l'esperança de 
vida temporal, poden incapacitar-nos per a prendre decisions en aquests últims moments. 

Fa un temps, un sacerdot amic meu, m'explicava que en una conferència que va compartir amb molts 
estudiants joves de medicina, molts dels quals segurament són ja doctors, va poder comprovar com la 
gran majoria estaven a favor de l'eutanàsia. Encara que hi hagi molts metges, Déu o vulgui, que per la 
seva bohomia i per fidelitat al jurament hipocràtic, es neguin a procurar directament la mort d'un malalt, la 
veritat és que com a fruit de la descristianización imperant, la gran majoria no tenen fe o conviccions 
cristianes profundes. Tampoc li donen a la vida espiritual la mateixa importància que a la salut del cos. 
Així, és molt difícil que quan visitin als malalts greus o molt majors els preguntin: -"És vostè catòlic, vol 
que vingui també un sacerdot?". 

Abans, els capellans d'hospital solien entrar i sortir pels hospitals portant a Crist al llit de molts malalts i 
moribunds. Actualment, l'actual legislació a limitat moltíssim la seva activitat i no poden anar a veure 
malalts sense la petició expressa d'aquests. Però, algú a l'hospital l'ofreix? És el peix que es mossega la 
cua. Així, són majoria els batejats que no reben atenció espiritual en la seva malaltia o els últims 
sagraments quan són necessaris; i això sense que ells o les seves famílies s'oposin. Així, Déu està sent 
apartat dels hospitals com ja ho ha estat dels parlaments, escoles i universitats. 

D'altra banda, podem confiar en la nostra família per a quan nosaltres, a causa de la malaltia, ja no 
puguem sol·licitar els sagraments? No sempre. Moltes vegades els fills o nets no comparteixen la fe dels 
grans i no per mala voluntat, sinó per no donar-li la suficient importància. 

Solució? Que a expressem la nostra ferma voluntat, quan encara estem en la plena possessió de les 
nostres facultats, que desitgem rebre l'ajuda espiritual de l'Església i especialment els últims sagraments 
quan hàgim de rendir l'ànima a Déu. Que en aquests moments finals la prioritat no sigui únicament el no 
sofrir o el no adonar-se de res, sinó partir d'aquest món al Pare plenament reconciliats amb Ell i amb els 
germans i amb Crist al nostre costat com a Viàtic per a la vida eterna.



Exèquies a la parròquia 

Joaquim Martí Bartomeu als 78 anys 
Carme Pujol Illa als 88 anys 

Francisca "Cisqueta" Folguera Gispert als 99 anys 
Genís Ventura Humet als 90 anys 

--------------------- 
Van ser batejades les germanes Jana i Sara. 

Aquest preciós Crist de paret va ser abandonat en la 
parròquia fa uns mesos.  

Ha estat restaurat i ha quedat preciós. Si algú el vol "adoptar" 
parleu amb el rector. 



Calendari Febrer 2023  

Dilluns i dijous: Santa Missa en la parròquia a les 20h

Dimarts i divendres: Santa Missa en la parròquia a les 11h


Dimecres: no hi ha Missa

---------


Santa Missa de vigília els dissabtes 

a les 19h (parròquia) A les 18:30h pregària del Sant Rosari


DOMINGOS: SANTA MISSA EN EL COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA A 
LES 11H 


I A LES 12:30H EN LA PARRÒQUIA


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


Dijous 2 de febrer: Festa de la Purificació de la Mare de Déu

(Candelera) a les 20h


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

Diumenge 5 de febrer-"Tres Tombs". 


Benedicció d'animals en la Rambla a les 12h.

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


Dissabte 11 de Febrer: Mare de Déu de Lourdes - Tot el que ho desitgi 
podrà rebre la Unció de Malalts


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

Diumenge 12 de febrer: Santa Missa en Santiga a les 9h.


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

Dilluns 13 de febrer: 


Missa de Requiem per l'etern repòs de Benet XVI a les 20h

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


Dimecres De Cendra - Inici de la Santa Quaresma

Missa a les 20h amb imposició de la Cendra.


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


-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

Model de Testament Vital 

"A la meva família, al personal sanitari, al meu rector o al 
capellà catòlic: 

Si m'arriba el moment en què no pugui expressar la meva 
voluntat sobre els tractaments mèdics que se'm vagin a 
aplicar, desitjo i demano que aquesta Declaració sigui 
considerada com a expressió formal de la meva voluntat, 
assumida de manera conscient, responsable i lliure, i que 
sigui respectada com a document d'instruccions prèvies, 
testament vital, voluntats anticipades o document equivalent 
legalment reconegut. 
Considero que la vida en aquest món és un do i una 
benedicció de Déu, però no és el valor suprem absolut.  

Sé que la mort és inevitable i posa fi a la meva existència terrestre, però des de la fe crec que m'obre el camí a la 
vida que no s'acaba, al costat de Déu. 

Per això, jo, el que subscriu, 

MANIFESTO: 

Que tinc la capacitat legal necessària i suficient per a prendre decisions lliurement, actuo de manera lliure en 
aquest acte concret i no he estat incapacitat legalment per a atorgar el mateix. 

Demano que, si arribés a patir una malaltia greu i incurable o a sofrir un patiment greu, crònic i imposibilitant o 
qualsevol altra situació crítica; que se m'administrin les cures bàsiques i els tractaments adequats per a pal·liar el 
dolor i el sofriment; que no se m'apliqui la prestació d'ajuda a morir en cap de les seves formes, sigui l'eutanàsia 
o el “suïcidi mèdicament assistit”, ni que se'm prolongui abusiva i irracionalment el meu procés de mort. 

Demano igualment ajuda per a assumir cristiana i humanament la meva pròpia mort i per a això sol·licito la 
presència d'un sacerdot catòlic i que se m'administrin els sagraments pertinents. 

Desitjo poder preparar-me per a aquest esdeveniment final de la meva existència, en pau, amb la companyia 
dels meus éssers estimats i el consol de la meva fe cristiana. 

Subscric aquesta Declaració després d'una madura reflexió. Demano que els que hàgiu de cuidar-me 
respecteu la meva voluntat. " 

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

ELS QUE ESTIGUEU INTERESSATS A REALITZAR EL VOSTRE TESTAMENT VITAL PODEN PASSAR PEL 
DESPATX I ELS AJUDARÉ A REALITZAR-LO 


