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CELEBRAR LA UNCIÓ DELS MALALTS I EL VIÀTIC (i 3)  

En aquest tercer  i últim full parroquial dedicat als sagraments que l’Església 

té previst per als malalts i moribunds, volem insistir, un cop més,  en què el 

sagrament de la Unció dels malalts s’ha de demanar o s’ha de donar quan el 

malalt és encara capaç d’unir-se a la pregària que fem amb ell i per ell tot 

demanant la fortalesa i el sosteniment de Déu en la malaltia. Aquest 

sagrament dóna al malalt confort, pau, coratge i també el perdó dels 

pecats, si el malalt no ha pogut confessar-se. Per tant, com llegim en el 

Ritual de la Unció i cura pastoral dels malalts «La Santa Unció no és, de cap 

manera, l’anunci de la mort quan la medicina ja no té res a fer-hi».  

L’Església preveu l’ajuda sacramental per a les diverses i successives etapes 

que les persones puguem recórrer en el camí de la nostra malaltia.  

Així, d’una banda, hi ha els sagraments dels malalts: 1) La Penitència. 

«L’actitud de conversió. El desig del perdó de Déu i llur celebració són una 

condició essencial de tota vida cristiana. Hem de reconèixer que un moment 

crític de la vida humana, com és la malaltia, pot ser ocasió propícia per 

sentir la crida de Déu a la conversió». 2) La comunió als malalts. Rebre 

l’Eucaristia pot fer descobrir al malalt el seu lligam amb la comunitat 

parroquial, el suport de la pregària dels fidels cristians i el sentit de comunió 

amb Déu i amb els germans. L’Eucaristia enforteix per a fer el pelegrinatge 

per aquesta vida i ens fa desitjar la vida eterna.  3) La Santa Unció. 

Aquest sagrament ha d’ajudar a viure la malaltia conforme al sentit de la fe. 

El malalt –diu el Ritual- ha de veure en la Unció no pas la garantia d’un 

miracle, sinó la font d’una esperança. Per això els destinataris de la Santa 

Unció no són mai els morts.  

D’altra banda, per a aquells malalts que estan en perill de mort 

propera, hi ha el sagrat Viàtic. En el Catecisme de l’Església Catòlica 

llegim que als qui estan a punt d’abandonar aquesta vida, l’Església els 

ofereix, a més de la Unció dels malalts, l’Eucaristia com a viàtic. El Ritual 

ens diu que el Viàtic és «el sagrament del traspàs de la vida». I en el 

Compendi del Catecisme de l’Església Catòlica es defineix el Viàtic així: «És 

l’Eucaristia rebuda pels qui estan a punt de deixar la vida terrena i es 

preparen per a passar a la vida eterna. Rebuda en el moment del pas 

d’aquest món al Pare, la Comunió del Cos i la Sang de Crist mort i 

ressuscitat és llavor de vida eterna i poder de resurrecció.» La comunió en 

forma de Viàtic marca la darrera etapa de la peregrinació que el cristià va 

iniciar en el seu Baptisme. Per això amb aquesta comunió solemne, «el 



malalt, ve a completar un itinerari eucarístic començat el dia de la seva 

primera comunió».    

«Perquè el Viàtic pugui expressar tota la seva significació i sigui una 

acceptació conscient de la mort com a pas amb Crist a la vida, el malalt l’ha 

de rebre en plena lucidesa», diu el Ritual.  I sempre que sigui possible, el 

Viàtic s’ha de rebre dintre de la missa. Aquesta celebració de la missa es 

pot fer a casa del malalt.   

«Tots els batejats que poden rebre la sagrada comunió estan obligats a 

rebre el Viàtic, car tots els fidels en perill de mort tenen el precepte de 

rebre la sagrada comunió; els pastors han de procurar que no es retardi 

l’administració d’aquest sagrament», es diu en el Ritual.  

També podem ajudar els moribunds, si encara són conscients, a implorar 

amb ells i per ells la misericòrdia de Déu i el consol de la confiança en Crist, 

mitjançant unes oracions, lletanies, jaculatòries, salms i lectures de la 

Paraula de Déu. Quan el malalt ja no pot resar, l’Església prega per ell i el 

lliura a l’Església celestial.  

Esperem que tot el que hem explicat ens ajudi a demanar els sagraments 

que l’Església ens ofereix en situació de malaltia o en perill imminent de 

mort i els sapiguem demanar, per a nosaltres i per als qui estimem, amb 

tota llibertat, sense cap mena de por i amb la confiança que aporten 

fortalesa, consol i pau interior a qui sofreix i són llavor de vida eterna.  

El mossèn     

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 5: pels difunts de la parròquia; dissabte, 

dia 7: pels germans Pere i Jordi Blancafort i Aligué, difunts; diumenge, dia 8: 

pel poble de Viladrau.  

 

INFORMACIONS  

AMONESTACIONS: Anunciem, en tercera i última 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.  

DEFUNCIÓ: el proppassat dia 23 de maig, a l’església parroquial, van celebrar la 

missa exequial per Josefa (Fina) Prat i Morera, de 76 anys d’edat, natural i veïna 

de Viladrau. Reposi en pau.  

COL·LECTA MISSA EXEQUIAL: en la col·lecta de la missa exequial del proppassat 

dia 23 de maig es van recollir 137,09 euros. Com sempre, d’aquesta quantitat 

n’hem fet tres parts iguals: una part, per dir misses pels difunts de la parròquia; 

una altra part, per fer caritat (Càritas i Mans Unides) i una altra part per les 

necessitats de la parròquia. 


