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EL SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ (6) 
 

Anem acabant aquesta sèrie de catequesis sobre el sagrament de la Confirmació. Avui, 

és la penúltima catequesi i ens fixarem en la celebració del sagrament de la 
Confirmació i en els seus efectes. 
 

El ministre originari del sagrament de la Confirmació és el bisbe, i això fa veure  més 
clarament l’íntim lligam que vincula els confirmands amb l’Església. Aquest sagrament 
se celebra normalment dins la missa, a fi que es vegi la connexió fonamental d’aquest 

sagrament amb tota la iniciació cristiana, la qual té el seu punt culminant en la 
Comunió del Cos i la Sang de Crist.  
 

 
 
Durant la celebració, i en el ritu de la Confirmació pròpiament dit,  hi ha tres moments 

que sobresurten:  
 
 > La renovació de les promeses del Baptisme: els qui han de ser 

confirmats  es posen drets i el bisbe els demana: ¿”Renuncieu a Satanàs i a totes les 
seves obres i seduccions? I ells responen: “Hi renuncio”. Després, el bisbe els diu: 
Creieu en Déu... en Jesucrist... en l’Esperit Sant... en la santa Església catòlica...” i els 

qui es confirmen responen: “Hi crec”. Per tant, els qui han de ser confirmats renuncien 
al mal, a tot allò que allunya del Regne de Déu i manifesten la seva adhesió a la fe de 
l’Església. 

 
 > La imposició de les mans del bisbe (i dels mossens presents en la 
celebració). Amb aquest gest característic el bisbe, que significa que Déu pren 

possessió del qui ha de ser confirmat, demana a Déu Pare totpoderós que faci davallar  



l’Esperit Sant sobre els qui han de ser confirmats i els doni l’esperit de saviesa i 

d’intel·ligència, l’esperit de consell i de fortalesa, l’esperit de ciència i de pietat, i 
l’esperit del sant temor de Déu.  
 
 >  La crismació (unció amb l’oli del sant crisma). És el moment més 

important de la celebració. Cada un dels qui han de ser confirmats s’acosta al bisbe. El 
padrí del qui ha de ser confirmat posa la mà dreta damunt l’espatlla d’aquest i diu al 
bisbe el nom del qui es confirma. El bisbe amb el dit polze de la mà dreta untat amb el 

sant crisma, fa el senyal de la creu en el front del qui es confirma, dient: Núria (Josep, 
Martí, Maria, Albert...) REP EL SIGNE DEL DO DE L’ESPERIT SANT.  El confirmat 
respon: Amén. El bisbe li diu: La pau sigui amb tu; El confirmat respon: I amb el vostre 

esperit. Rebent aquest sagrament, els cristians són fets semblants a Crist i 
n’esdevenen testimonis valents davant dels homes.  
 

Rebre el sagrament de la confirmació té uns efectes: Arrela i uneix més a Crist (fa 
avançar en el camí de la santedat); Incorpora més de ple a  l’Església (fa més  
disponible  per a participar en les activitats de l’Església i en la seva missió); fa ser 

testimonis públics i valents de la fe (capacita per a propagar i defensar la fe amb 
la paraula  i la vida); imprimeix una marca espiritual inesborrable (el caràcter)  
(és el signe que Jesucrist ha marcat el cristià amb el segell del seu Esperit).  

 
Rebre el sagrament de la Confirmació és esdevenir “temple de l’Esperit”, Déu habita en 
el cor dels confirmats; és deixar-se educar pel Mestre interior, que és l’Esperit Sant, 

omplir-se dels seus dons de  i acceptar la responsabilitat de ser testimonis valents dels 
valors de l’Evangeli.  
 

El mossèn   

 

AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, dia 26: difunts de la família Portet Musoll; 

diumenge, dia 27: pel poble de Viladrau; dijous, dia 31: per la intenció del qui ha 
fet l’almoina;  
JUNY: dissabte, dia 2: en acció de gràcies; diumenge, dia 3: pel poble de 

Viladrau.  
 
INFORMACIONS 

 
LA IMATGE DE LA VERGE DE L’EROLA RETORNA A L’ERMITA:  aquest cap de 
setmana la imatge de la Verge de l’Erola retornarà cap a “casa seva”,  a l’ermita de 

l’Erola. Ens hem de felicitar tots plegats perquè aquests dies que la imatge de la Verge 
s’ha estat a la parròquia ha estat visitada per molta gent i han estat nombrosos els 
viladrauencs i els qui ens visiten que han entrat a l’església a pregar als peus de la 
Mare de Déu, a portar-li flors, a encendre un ciri... Deixem constància escrita, també, 

que aquests dos dissabtes i dos diumenges, que la imatge ha estat  a la parròquia, al 
final de les misses, hem resat la Visita Espiritual a la Mare de Déu de l’Erola. Esperem 
que, si Déu vol, l’any vinent, puguem repetir l’experiència. Però no oblidem, durant 

l’any, d’encomanar els nostres neguits i els nostres goigs a la patrona del poble.     
 
BATEIG: Dissabte passat, dia 19 de maig, a l’església parroquial, el nen ALBERT 

MOLIST i CORRALES, fill d’Albert i Rocío, natural i veí de Viladrau, va rebre el 
sagrament del Baptisme. L’enhorabona a ell, als seus pares i padrins. 



 

 
 
 
 

 
 
   


