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REBRE ELS SAGRAMENTS EN LA MALALTIA 

       EL SAGRAMENT DE LA UNCIÓ DELS MALALTS  (i 2)   

Acabem avui l’explicació sobre el sagrament de la Unció dels malalts. Cal 

rebre aquest sagrament en plena consciència. Tornem a repetir que la 

Santa Unció no és el sagrament dels moribunds i menys dels moribunds 

inconscients, o dels qui ja són morts. La Santa Unció no és l’anunci de la 

mort. Per tant, no s’ha d’esperar a demanar la Unció dels malalts a última 

hora, quan el malalt ja és inconscient i mai quan ja és mort.  

De la celebració de la Santa Unció, ressaltarem els dos ritus essencials que 

fa el mossèn:    

- Imposició en silenci de les mans sobre el cap del malalt.  

- Unció  amb l’oli sant al malalt en el front i les mans, dient:  

«Que per aquesta Santa Unció i per la seva gran misericòrdia, 

el Senyor t’ajudi amb la gràcia de l’Esperit Sant. R/Amén.  

Perquè alliberat dels pecats, et salvi i bondadosament alleugi 

les teves sofrences. R/Amén.»  

Quines persones poden i han de rebre el sagrament de  la Santa 

Unció (o Unció dels malalts):  

- Tots els fidels cristians que tinguin una malaltia greu, encara que hi 

hagi possibilitat de recuperar-se.  

- Els ancians  que noten que les seves forces s’afebleixen seriosament, 

encara que no pateixen una malaltia greu. 

- Els qui han de ser operats, si una malaltia greu és la causa de la 

intervenció quirúrgica. 

- Els nens malalts capaços de comprendre el sentit d’aquest 

sagrament.  

- Els malalts que, encara que hagin perdut l’ús dels sentits i el 

coneixement, es pot suposar que, si fossin lúcids demanarien com a 

creients aquest sagrament. 

Aquest sagrament només es pot celebrar de nou en el cas que el malalt 

arribés a la convalescència o a curar-se; o si, en el curs de la malaltia, 

sofrís una recaiguda greu o la situació arribés a ser crítica.  

 



La celebració comunitària de la Unció dels malalts 

És molt aconsellable, almenys alguna vegada a l’any, i sempre que sigui 

possible, la celebració comunitària i col·lectiva d’aquest sagrament, si hi ha 

diversos malalts capaços de traslladar-se a un mateix lloc. «Tals 

celebracions –subratlla el Ritual- ben organitzades, valdrien per molts 

sermons, amb vista al canvi de mentalitat que hom desitja».  

I amb tot el que hem escrit en aquest full parroquial i el de la setmana 

passada, potser ja és suficient per a tenir una idea correcta sobre el 

sagrament de la Santa Unció (o Unció dels malalts).  

El mossèn 

AGENDA  

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 26: en acció de gràcies, 

aniversari casament pares; dissabte, dia 28: pels difunts de la família 

Morera i Blancafort; diumenge, dia 29: pel poble de Viladrau.  

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.  

DEFUNCIÓ: el proppassat divendres, dia 13 de maig, a les onze del matí, a 

a l’església parroquial es va celebrar la missa exequial de Carme Busquets 

i Font, de 87 anys d’edat, vídua d’Agustí Molist i Valls, natural i veïna de 

Viladrau. Reposi en pau.  

DIUMENGE VINENT APLEC DE L’EROLA 

La missa serà a les 11 del matí i la presidirà el P. Raimon Algueró, S.J. 

El dia abans, a partir de les sis de la tarda, tothom qui vulgui podrà anar a  

l’ermita a portar rams a la Mare de Déu. Hi haurà un grup d’Amics de l’Erola 

que prepararan un lloc per a deixar els rams. I també organitzaran un 

berenar.    

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DEL SAGRAMENT DE LA UNCIÓ DELS 

MALALTS:  la farem dijous vinent, dia 26, a les 19,30 h (a 2/4 de 8 

del vespre), a l’església parroquial, a l’hora de la missa.  

COL·LECTA MISSA EXEQUIAL: en la missa exequial del proppassat dia 13 

de maig es van recollir 75,37 euros, que, com fem sempre, repartirem a 

parts iguals entre: misses pels difunts de la parròquia; Càritas i Mans 

Unides; obres parroquials.   
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