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REBRE ELS SAGRAMENTS EN LA MALALTIA (i 3) 

EL SANT VIÀTIC (O EL VIÀTIC) 

El Sant Viàtic (o Viàtic) és l’Eucaristia rebuda pels qui estan a punt de 

deixar la vida terrena i es preparen per a passar a la vida eterna.   

L’Eucaristia en forma de Viàtic és el darrer sagrament que rep el cristià 

malalt.  

«Viàtic» significa «menjar per al camí». El cristià en perill de mort propera o 

imminent necessita l’aliment del Cos i la Sang de Crist que l’enforteix, 

l’acompanya, el conforta, en la darrera etapa del seu pelegrinatge terrenal 

que va iniciar en el baptisme.  

És la darrera comunió solemne que rep el cristià de la mateixa manera que 

un dia va rebre la primera comunió.  

És llavor de vida eterna i de resurrecció: «Qui menja la meva carn i beu la 

meva sang té vida eterna, i jo el ressuscitaré el darrer dia» (Jn 6,54). 

Tots els fidels cristians tenen l’obligació de rebre el Sant Viàtic.  L’han de 

rebre en plena consciència i, si és possible, dintre de la missa, que se 

celebra a  casa del malalt o a la seva habitació a  l’hospital.  

Quines persones han de rebre aquest sagrament: 

Les persones que estan en perill de mort propera o en perill de mort 

imminent, i que encara conserven la plena consciència.  

Altres sagraments que reben els malalts: 

Els sagraments de la Santa Unció i del Sant Viàtic han d’anar precedits, 

sempre que es pugui, del sagrament de la Reconciliació (que també 

s’anomena, com sabeu, sagrament de la Penitència o del Perdó). Sempre 

necessitem convertir-nos novament a Crist, i rebre d’ell el seu perdó, que 

ens conforta i ens fa progressar en la vida cristiana.  La misericòrdia de Déu 

es manifesta en aquest sagrament. Déu ens dóna el seu perdó a través del 

sacerdot que absol els nostres pecats en el nom del Pare, del Fill i de 

l’Esperit Sant. 

També durant la malaltia es pot rebre la sagrada comunió, però no és un 

sagrament específic de la malaltia. Quan el malalt no pot anar a la 



parròquia a rebre la sagrada comunió  a causa de la malaltia o de la  

vellesa, la parròquia -en la persona del mossèn o d’un visitador de malalts- 

ha d’anar a casa del malalt. 

Els sagraments sempre són per als fidels cristians, no per als qui diuen que 

no creuen o es consideren a si mateixos molt lluny de la fe cristiana. I ha de 

quedar sempre clar que no es pot obligar a ningú a rebre els sagraments, i, 

en definitiva, que en tots els moments de la nostra vida hem de tenir una 

gran confiança en la infinita misericòrdia de Déu.  

El mossèn 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 2: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina;  dissabte, dia 4: pels difunts de la parròquia; diumenge, dia 

5: pel poble de Viladrau.  

INFORMACIONS  

SOLEMNITAT DE CORPUS: Avui, a les 17 h (a les cinc de la tarda), a Vic, 

a la catedral, el senyor bisbe presidirà l’Eucaristia i tot seguit es farà la 

tradicional processó de Corpus. Sabeu que la processó perllonga la 

celebració de l’Eucaristia i el poble cristià dóna testimoni públic de fe i de 

pietat envers el Santíssim Sagrament.   

PRIMERES COMUNIONS: el dissabte, dia 4 de juny, a les 17,30 h 

(dos quarts de sis de la tarda), celebrarem la missa en la qual tres 

nenes i dos nens rebran la primera comunió. Són aquests: Irina Bigas i 

Bastias; Pau Diaz i Masnou; Erola Grau i Serra; Patryk Krzyzewski 

Beltran i  Gisela Santacreu i Sallent. Després d’aquesta missa, a  les 

19,30 h (dos quarts de vuit del vespre) hi haurà la missa vespertina del 

diumenge Xè de durant l’any.  

 

 

CASAMENT: Diumenge, dia 5 de juny, a l’església del Casal del Sagrat Cor, 

a les 13,30 h  (dos quarts de dues del migdia (1,30h)  contrauran 

matrimoni canònic en Matteo Burlotti i la Maria Paulina Mancebo i 

Serra.  L’enhorabona!   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


