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REBRE ELS SAGRAMENTS EN LA MALALTIA 

EL SAGRAMENT DE LA UNCIÓ DELS MALALTS (1)  

Pel maig del 2014, en aquest mateix Full parroquial, vam parlar dels 

sagraments dels malats. Hi vam dedicar tres fulls. Ara en tornem a parlar 

perquè es va acostant el dia que tornarem a fer una celebració comunitària 

del sagrament de la Santa Unció o Unció dels malalts. 

L’Església creu i confessa que, entre els set sagraments, n’hi ha un 

especialment destinat a reconfortar els qui són provats amb la 

malaltia: és la Santa Unció (o Unció dels malalts).   

La Santa Unció no és pas el darrer sagrament que rep el cristià malalt sinó 

que el darrer sagrament és l’Eucaristia en forma de Viàtic. Per això parlem 

de Sant Viàtic, que és la darrera sagrada comunió que rep el malalt cristià. 

Avui, ens fixarem només en el sagrament de la Santa Unció.   

L’Església posseeix un sagrament específic en favor dels malats, instituït per 

Crist mateix i testimoniat per sant Jaume: «Si teniu algú malalt, crideu els 

vostres preveres perquè l’ungeixin amb oli en el nom del Senyor i preguin 

per ell» (Jm 5,14). 

Cal tenir molt present que la Santa Unció (o Unció dels malalts) -que abans 

se’n deia l’extremaunció-  és el sagrament específic de la malaltia i no 

de la mort. Ho demostra el fet que s’ha canviat la fórmula sacramental i 

les restants oracions, orientades de cara a la salut i al restabliment del 

malalt. 

«L’home, quan té una malaltia greu, necessita d’una gràcia especial de Déu, 

per evitar que s’esfondri el seu esperit, oprimit per l’angoixa, i que falli la 

seva fe. Per això, Crist protegeix els seus fidels malalts amb el sagrament 

de la Unció, que és una defensa fortíssima».    

Quins són els efectes d’aquest sagrament? El Compendi del Catecisme 

de l’Església Catòlica diu això:  

«Dóna una gràcia particular, que uneix més íntimament el malalt a la 

Passió de Crist, per al seu bé i per al de tota l’Església, donant-li 

confort, pau, coratge i també el perdó dels pecats, si el malalt no ha 

pogut confessar-se. Aquest sagrament a vegades, si Déu ho vol, fa 



que el malalt recuperi la salut física. En tot cas aquesta Unció prepara 

el malalt per al pas cap a la Casa del Pare». (n. 319) 

I, per avui, prou. El dia vinent continuarem i explicarem quines persones 

han de rebre aquest sagrament.    

El mossèn 

AGENDA  

INTENCIONS DE MISSA: dijous, dia 19: per la intenció del qui ha fet l’almoina; 

dissabte, dia 21: pels difunts de la parròquia; diumenge, dia 22: pel poble de 

Viladrau.   

SANTA UNCIÓ I SANT VIÀTIC:  Avui, dia 15 a 2/4 de sis de la tarda (a les 

17,30h), a l’església parroquial, explicarem amb diapositives què és el sagrament de 

la Unció dels Malalts i què és la sagrada comunió com a Viàtic. Tothom hi és convidat.  

INFORMACIONS  

AMONESTACIONS: En Matteo Burlotti, fill de Bonaventura i d’Aurora Lucia, de 

nacionalitat italiana, i la Maria Paulina Mancebo Serra, filla de Ramon i de Maria, 

natural de Viladrau, tenen previst de contreure matrimoni canònic, el dia 5 de juny del 

2016, a l’església del Casal del Sagrat Cor, a Viladrau.  

MES DE MARIA  

Oració atribuïda a sant Bernat: Recordeu-vos, oh piadosíssima Verge 

Maria, que mai no s’ha sentit a dir que ningú que hagi implorat la vostra 
assistència i reclamat el vostre auxili, hagi estat abandonat de vós. Animat 

amb aquesta confiança, a vós recorro, oh Mare, Verge de les verges;  i, 
encara que gemint sota el pes dels meus pecats, m’atreveixo a comparèixer 
davant la vostra presència sobirana. No desoïu, oh Mare de Déu les meves 

súpliques; escolteu-les, i acolliu-les  favorablement. Amén.  
 

Invocacions: Mare amantíssima, en tots els instants de la meva vida 

recordeu-vos de mi, infeliç pecador. Déu vos salve, Maria... 

Aqüeducte de les divines gràcies, concediu-me abundància de llàgrimes per 

plorar amargament els meus pecats. Déu vos salve, Maria... 

Reina de cels i terra, sigueu el meu empar i defensa en les temptacions dels 

enemics de la meva ànima. Déu vos salve, Maria... 

Immaculada filla de Joaquim i Anna, obteniu-me del vostre amantíssim Fill 

les gràcies que necessito per salvar-me. Déu vos salve, Maria... 

Advocada i refugi dels pecadors, assistiu-me en l’hora de la meva mort i 

obriu-me les portes del cel. Déu vos salve, Maria... 

 



 

 


