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EL SAGRAMENT DE LA UNCIÓ DELS MALALTS (1) 

De cara a ajudar a preparar la celebració comunitària del sagrament de la 

Unció dels malalts, dedicarem tres fulls parroquials, el d’avui i els dels dos 

propers diumenges,  a comentar el sentit d’aquest sagrament, a indicar qui 

en són els destinataris i com es celebra. D’aquesta manera, tots plegats, 

tant els qui rebran aquest sagrament el proper dia 29 de maig com els qui 

no, podrem tenir un coneixement més exacte d’aquest sagrament. 

Tots els qui ja tenim alguns anys, recordem que quan anàvem a «doctrina» 

ens van ensenyar que hi ha set sagraments i un d’aquests set era el 

sagrament de l’Extremaunció.  En un catecisme –que la majoria de 

nosaltres havíem fer servir, amb les tapes de color groc-, editat l’any 1957, 

aquí en el bisbat de Vic, hi havia una pregunta que deia així: Què és 

l’Extremaunció?  I la resposta que havíem d’aprendre de memòria deia: «És 

el sagrament instituït per alivi espiritual i fins corporal dels malalts, que 

estan en perill de mort».  

Aquesta resposta va contribuir a fer que tothom entengués que aquest 

sagrament era un sagrament per als moribunds, un sagrament que s’havia 

de rebre en el darrer moment de la vida. Per això es deia «Extremaunció», 

és a dir, la unció que es donava en el moment extrem, al final de la vida, 

«in extremis», que es deia en llatí.  

D’ençà del Concili Vaticà II (1962-1965), l’Església ha recuperat el sentit 

més originari d’aquest sagrament, de tal manera que fins i tot se n’ha 

canviat el nom. Ara ja no parlem  -o no hauríem de parlar- d’Extremaunció 

sinó del sagrament de la Unció dels malalts. Per tant, ens hauríem 

d’acostumar a dir sagrament de la Unció dels malats i a no dir 

«Extremaunció». 

Fixem-nos bé en el que es diu en la introducció al Ritual de la Unció i cura 

pastoral dels malalts: «La Unció dels malalts és el sagrament específic de 

la malaltia i no de la mort.   D’acord amb la doctrina del Concili Vaticà II, 

el ritu de la Unció està concebut i disposat per a tal  situació, com ho 

demostra el canvi de la fórmula sacramental i les restants oracions, 

orientades, conforme a la més genuïna tradició, de cara a la salut i 

restabliment del malalt».   

 



D’aquesta manera es recupera el que es feia en els primers segles de la 

història de l’Església (i fins el s. VII), quan la Unció era entesa com un 

sagrament per als malalts, i fins i tot l’administraven els mateixos familiars 

o altres persones, però no necessàriament els mossens, encara que 

solament el bisbe podia beneir l’oli, o, en casos excepcionals, els mossens 

en nom del bisbe. 

Avui, doncs, quedem-nos amb aquestes dues idees:  1) No hem de dir 

Extremaunció sinó sagrament de la Unció dels malalts. 2) El sagrament 

de la Unció  dels malalts és el sagrament específic de la malaltia i no de 

la mort. Els destinataris de la Unció no són mai els morts.  

Continuarem el dia vinent.           El mossèn 

___________________________________________________________ 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 22: pels difunts de la parròquia; 

dissabte, dia 24: per Miquel Arumí i Riera, difunt, diumenge, dia 25: pel 

poble de Viladrau.   

APLEC DE LA MARE DE DÉU DE L’EROLA: Diumenge, dia 25 de maig 

es farà l’Aplec de l’Erola. La missa serà a les 12 del migdia després hi 

haurà el dinar de germanor.   

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DEL SAGRAMENT DE LA UNCIÓ DELS 

MALALTS: tal com ja hem anat repetint, la farem dijous, dia 29 de maig, 

a l’hora de la missa, a les 19h 30m (2/4 de 8 del vespre).   

EXCURSIÓ PARROQUIAL: Ja està decidit el dia. Serà, si Déu vol, el 

dilluns, dia 16 de juny. Anirem a les Fonts del Llobregat, al santuari de 

Montgrony i a  Gombrèn. El preu de l’autocar serà de 15,00 euros. El preu 

del dinar, que serà a Montgrony, encara no el sabem. Qui vulgui i pugui 

venir ja ho pot dir al mossèn i començarem a fer llista. Tenim 22 places 

disponibles. Es veu que un autocar més gran no pot pujar a Montgrony.   

INFORMACIONS  

AMONESTACIONS: Anunciem, en primera amonestació que, en Xavier 

Clos i Calm, de Viladrau i l’Elisabet Palau i Tort, de Vic, tenen previst 

casar-se a l’església parroquial d’Espinelves el dia 14 de juny del 2014. 

L’enhorabona.  

BATEIG: diumenge passat, dia 11 de maig, després de la missa, es va 

celebrar el bateig de la nena Estrella Boixaderas i Viñas, filla de Joan i 

Ivette,  domiciliada a Arbúcies, al Mas Mataró. L’enhorabona a l’Estrella, als 

seus pares i padrins.   



 


