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La Santa Pasqua de la Resurrecció irromp tota ella impregnada de
Misericòrdia. La de Déu per nosaltres en Jesucrist, el Fill lliurat a la mort per amor.
El que ens salva és el seu amor, no el patiment. En aquesta nit santa, en aquest primer
dia del Senyor, hem renovat la promesa de la fidelitat que li devem des que rebérem la
fe. A tocar de la font baptismal, ben visibles, els tres sants olis ens recorden moments
sagramentals amb significats diferents. Foren beneïts per l’arquebisbe, envoltat de
tots els preveres, en la Missa crismal a la catedral. Per això tots tres subratllen la com‐
unió eclesial del camí cristià. El dia inicial del Baptisme vàrem ser marcats al cap amb
l’oli del sant crisma. Per això ens diem cristians, de Crist, l’Ungit, el Messies. Aquesta
unció va ser renovada en la Confirmació. El crisma també impregna les mans dels pre‐
veres i el cap dels bisbes en l’ordenació ministerial. Semblantment es marquen les es‐
glésies i els altars el dia de
la seva dedicació. Amb
aquest gest expressem la
unció invisible, però real,
de l’Esperit Sant; i així que‐
dem consagrats, com a
impregnats de Déu. I, per
tant, pertanyem a Crist. La
pregària amb la qual el
bisbe consagra el crisma
expressa molt bé el simbo‐
lisme i l’eficàcia que té: Us
supliquem, Senyor, que
vulgueu beneir i santificar
aquesta mescla d’oli i per‐
fum i infongueu en aquest
ungüent la força de l’E‐
l’Esperit Sant, amb la coo‐
peració de Crist, el vostre
Fill, del qual el nostre oli ha
pres el nom de crisma, i
amb el qual vau ungir sa‐
cerdots, reis, profetes i
màrtirs. Feu‐ne, Senyor,
d’aquest crisma, un instru‐
ment i un símbol de la plenitud de vida cristiana.
Amb l’oli dels catecúmens és ungit el pit de la persona que es prepara per rebre el
Baptisme. És signe de l’esforç que ella fa en aquesta preparació i en la lluita contra el
mal. Per a poder rebre el sagrament de la fe haurà de prometre deixar les antigues
actituds de pecat, cosa no fàcil. Per això, per mitjà d’aquesta unció, la comunitat que ja
l’ha acollit des de l’inici del procés catecumenal, li assegura la proximitat i la pregària
perquè no defalleixi en el camí que l’ha de dur fins al Baptisme. Aquesta unció pot ser
substituïda per la imposició de mans quan els batejats són nens.
Una situació particularment dura és la d’una malaltia greu, en què la preocupació i el
patiment desanimen i debiliten l’esperit. La comunitat cristiana s’hi apropa amb el
sagrament de la Santa Unció dels Malalts. Són especialment carregades de sentit les
paraules que el prevere pronuncia sobre el malalt quan li ungeix el front i les mans:
Que per aquesta Santa Unció i per la seva gran misericòrdia, el Senyor t’ajudi amb la
gràcia de l’Esperit Sant; perquè, alliberat dels pecats, et salvi i bondadosament alleugi
les teves sofrences.Les paraules de la pregària del bisbe, que beneeix aquest oli dels
malalts, expressen clarament el sentit que té utilitzar‐lo en aquest sagrament: Se‐
nyor, Pare entranyable i Déu de tot consol, que volguéreu que el vostre Fill curés els
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homes de les seves malalties, envieu des del cel el vostre Esperit Sant Defensor sobre aquest oli. Vós, Senyor, vol‐
guéreu que l’arbre verd de l’olivera produís l’oli per a refer el nostre cos; beneïu aquest oli que hem preparat per‐
què els qui en siguin ungits experimentin la vostra protecció en el cos i en l’esperit i siguin deslliurats dels seus do‐
lors i malalties.
Aquests tres sentits de la unció amb oli sant són trets de la vida ordinària i s’apliquen a la vida sagramental. La
unció abans del Baptisme amb l’oli dels catecúmens significa fortalesa i perseverança. La unció amb el crisma
després del Baptisme, en la Confirmació i en la Ordenació, és senyal de consagració, de la presència de Crist que
impregna i penetra la persona, i la marca com a pertanyent a Déu. La unció dels malalts equival a curació i con‐
sol, i renova l’esperança.
Déu estima totes les coses que han sortit de les seves mans i ens les ha donades perquè les utilitzem en bé nos‐
tre. Són les coses de cada dia: la llum, l’aigua, els fruits i els minerals de la terra, l’aire...Si bé Déu ho estima tot,
no ha pogut donar la seva gràcia a les coses. Però aquest favor ens arriba per mitjà d’alguna d’aquestes coses,
com ara l’oli preciós, daurat, perfumat de les venerables oliveres, un fruit ple de significació en alguns sagra‐
ments.
Josep Bofarull, rector de la parròquia

TEMPS DE PASQUA, TEMPS DE SAGRAMENTS I TROBADES

Cada setmana:
El dimecres, a 2/4 de 8 del vespre, a la rectoria: Estudi de l’Evangeli del diumenge
El dijous, a les 10 del matí, a Sant Antoni: Exposició del Santíssim
El dissabte, a les 8 del vespre, a Sant Joan: Cant de Vespres i Eucaristia
A totes les celebracions de l’Eucaristia del diumenge: Aspersió Baptismal, Professió de Fe, Comunió amb el Pa i el
Vi consagrats, se subratlla el Signe de la Pau.
Calendari d’actes
Diumenge 3 d’abril, des de les 11: Trobada de les famílies de la Catequesi; Renovació de les Promeses del Baptis‐
me dels nens i nenes que celebren la 1a Comunió enguany.
Dissabte 9 d’abril, tot el dia: Sortida Arxiprestal a Santes Creus dels infants grans (de 4t, 5è i 6è)
Dijous 14 d’abril, des de les 6 de la tarda, a la residència Sta Teresa de Valls: Assemblea de la Càritas Arxiprestal
de l’Alt Camp (amb tots els representants de les Càritas Parroquials)
Diumenge 17 d’abril, des de les 10, a la parròquia de la Mare de Déu del Lledó de Valls, TROBADA
ARXIPRESTAL DE CRISTIANS (veure el programa al full; per participar cal inscriure’s)
Dijous 21 d’abril, a 2/4 de 9 del vespre, reunió del Consell Pastoral Parroquial
Dissabte 23 i diumenge 24 d’abril, a totes les Misses: celebració de la

Santa unció dels malalts

Dilluns 25, dimarts 26 i dimecres 27 d’abril, a les 10 del matí, a l’església del Carme: Triduum de la Mare de Déu
de Montserrat (Visita Espiritual i Missa)
Diumenge 15 i 22 de maig, a les 12: Celebració de la

Primera Comunió

Dilluns 16 de maig, tot el dia: Pelegrinatge de l’Any Jubilar de la Misericòrdia al Santuari de la Mare de Déu de la
Serra de Montblanc (veure el programa al full; per participar, cal inscriure’s)
Diumenge 29 de maig, Festa del CORPUS CHRISTI: des de les 5, exposició del Santíssim Sagrament; a les 6, cant
de Vespre; a les 7 de la tarda, Missa i Processó
Diumenge 2 de juny, des de les 11: Trobada de final de curs de les famílies de la Catequesi
Diumenge 12 de juny, a les 12: celebració de la

Confirmació

d’infants grans, de joves i d’adults

