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ESCOLA TALLER DE CATEQUISTES
ACOMPANYAMENT DE PARES I MARES - TEMPS IV
GUIA DEL CATEQUISTA 6

EL SAGRAMENT 
DE LA UNCIÓ DELS MALALTS

“Preferiria el pitjor dels mons cristians al millor dels mons pagans, 
perquè en un món cristià hi ha sempre espai 

per a aquells a qui cap món pagà no ha deixat espai; 
a saber, per als minusvàlids, per als malalts, per als vells i per als febles. 

Hi ha per a ells més que espai. Hi ha amor, per a ells, 
que en el món pagà semblen mancats d’utilitat” 

(E. Böll, escriptor alemany, 1917-1985)

“A tot arreu on arribava, pobles, viles o llogarrets, 
posaven els malalts a la plaça i li demanaven que els deixés tocar 

ni que fos la borla del seu mantell. I tots els qui el tocaven quedaven curats” 
(Mc 6,56)

FINALITAT I CONTINGUTS

k Descobrir el significat del sagrament de la Unció de malalts i la seva profunda relació amb la manera 
de viure i actuar de Jesús.
k Acostar-se als malalts, o a les situacions de dolor, i pregar per ells. 

MATERIAL NECESSARI

 Bíblia
 Fitxes per als participants
 Per consultar: Catecisme de l’Església Catòlica (CEC); 
 Catecisme de l’Església Catòlica – Compendi (CECc); Youcat (Catecisme dels joves)

SUGGERIMENTS PER A LA CATEQUESI 

El mal, misteri present en la vida
El mal, ja ho sabem, és aquí. I una de les formes més crues en què es manifesta és en la malaltia i en 
la mort. Nosaltres hem nascut per a ser feliços. Cada un dels homes i dones que vénen al món són 
altres tants projectes de felicitat legítims, que tenen el dret de realitzar-se. I de fer-ho sense entrebancs 
ni impediments excessius. La vida ens mostra i ens demostra que les coses no sempre funcionen així. 
Que la mort ens pot succeir quan menys esperam. I la nostra vida massa sovint es veu sotmesa a des-

6



ESCOLA TALLER DE CATEQUISTES
ACOMPANYAMENT DE PARES I MARES - TEMPS IV
GUIA DEL CATEQUISTA 6

2

gràcies, nostres i dels qui estimam, a malalties i trastorns que semblen negar la bondat del Déu Amor, 
en qui creiem. I cada sotrac de la vida, cada entrebanc amb què no comptam, pot tornar-se contra 
nosaltres i posar en crisi la nostra fe...

La malaltia en l’experiència d’Israel
En l’antiga religió d’Israel es pensava que la malaltia era el càstig pels pecats comesos. Quan el que 
es trobava malalt era innocent, per exemple, un nin que naixia cec, aleshores, s’atribuïa el pecat als 
seus pares o als seus avis. D’aquesta manera es proporcionava una explicació a fets impossibles de 
pair des del sentit comú. I quedava sempre salvada la bondat de Déu que “escriu dret amb retxes 
tortes”, com diu la Sagrada Escriptura. La solució que aquesta religió proposava als malalts consistia, 
lògicament, a reconèixer el pecat, demanar-ne perdó, realitzar els rituals prescrits en la Llei i recuperar 
la salut, si a Déu li semblava bé. La història de Job ofereix un bon exemple del que acabam de dir.

Ara bé, aquesta forma de pensar està molt arrelada encara en els homes i dones religiosos, també 
en el si del cristianisme, a causa d’una formació excessivament centrada en el pecat i en la pena i no 
en la misericòrdia, la tendresa i el perdó. Molts bons cristians i cristianes encara creuen que Déu 
castiga i que cal protegir-se d’Ell per evitar el càstig. I que, en el cas que passi allò que ens fa mal, 
la millor manera d’actuar és resignar-se i doblegar-se a una voluntat que no podrem tanmateix mai 
comprendre en els seus inescrutables designis. 

Es tracta d’una actitud molt coherent amb la fe en una “mà poderosa” amb la qual convé tenir sempre 
els comptes clars, perquè pot esdevenir perillosa. Però no està gens d’acord amb el missatge de Je-
sús, que parla sempre i en tot moment d’un Déu que és Pare: tendresa, misericòrdia i perdó (Cf.: Mc 
2,1-12). 

PER A LA REFLEXIÓ I EL DIÀLEG
L’existència del mal és un fet; però l’actitud davant el dolor i la malaltia 

depèn molt del concepte de Déu que tinguem... Què et sembla?

La relació de Jesús amb els pecadors, els malalts, els marginats...
Jesús no vol que pensem nosaltres així. I no ho volgué des del moment en què inicià el seu ministeri. 
Precisament per llevar del cap i del cor de tots qualsevol idea d’un Déu castigador, es va voler fer espe-
cialment present allà on els homes i dones del seu temps tenien més dificultats per veure-hi la tendresa 
del seu Déu: els pecadors, els malalts, els posseïts, els difunts. 

De fet, els evangelis ens conten que la major part de l’activitat de Jesús en la Palestina del segle primer 
fou predicar el missatge i realitzar exorcismes, curacions, accions en favor de la felicitat. Va ser un llui-
tador contra el mal en totes les seves formes. I un lluitador eficaç. Però allò que a Jesús li interessava 
era que els fets demostrassin la veritat del missatge: la proposta d’un Déu Pare.

Així ho entengueren els primers cristians. La més antiga tradició cristiana, present en el llibre dels Fets 
dels Apòstols, diu clarament que la manera com Déu el va “acreditar”, és a dir, li va donar la raó, va ser 
per mitjà de les seves accions significativament prodigioses: 
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“Jesús de Natzaret era un home que Déu va acreditar davant vostre, 
obrant entre vosaltres, per mitjà d’ell, miracles, prodigis i senyals. 

Tots ho sabeu prou” (Act 2,22).

Jesús ens mostra així que el cel sofreix juntament amb nosaltres quan sofrim. Que Déu vol ser reco-
negut i trobat també “en el germà més petit” (Mt 25, 40), més menyspreat, més necessitat i que es lluiti 
eficaçment contra tot allò que el fa petit, menyspreat, necessitat..., fins que desapareguin les causes 
del seu patiment. I si no pot ser així, almanco que el petit, el menyspreat i el necessitat puguin saber 
sense cap mena de dubte que Déu és per a ells i amb ells, que els estima i es troba compromès amb 
la seva felicitat. Si no en aquest món, sí a l’altre. 

Per això Ell va assenyalar com a tasca ineludible dels seus deixebles la preocupació pels marginats i 
marginals de la societat. En aquest univers de dolor, els malalts i els moribunds mereixen una especial 
atenció per part del Senyor, que diu als seus, en enviar-los a predicar “Curau els malalts, ressuscitau 
morts, purificau leprosos, expulsau dimonis..,. i feu-ho grauïtament” (Mt 10,8). L’actitud alliberadora 
enfront dels malalts i desposseïts ha de ser la penyora de la proximitat del Regne del Déu-Amor.

PER A LA REFLEXIÓ I EL DIÀLEG
Llegeix i escolta Mt 25, 31-46. Comentau-ho i feu una estoneta de pregària.

Com em podria acostar més als que pateixen?

La visió cristiana de la malaltia i de la mort
Una de les característiques distintives del cristianisme, doncs, és la importància central reservada als 
ancians, als malalts i als qui pateixen qualsevol necessitat. Els nostres sants i santes s’han distingit 
sempre pel seu amor i per la seva acció constant en favor d’aquests grups de persones que la societat 
tendeix a desemparar o a convertir en invisibles, perquè ja no són útils ni productius. Sant Benet, en la 
seva Regla, per exemple, diu: “L’atenció als membres malalts de la comunitat ha de posar-se abans de 
tot i per sobre de tot: cal assistir-los com si fossin verament el Crist”; la Mare Teresa, que va dedicar la 
vida a atendre els moribunds de Calcuta, representa una baula recent en la llarga cadena de cristians i 
cristianes que han donat la vida per amor dels més desgraciats d’entre nosaltres. I últimament el Papa 
Benet XVI, en parlar de la caritat cristiana, ha deixat molt clar que només serà caritat en la mesura que 
trobi el camí directe vers la solució eficaç de les necessitats dels germans més febles.

El sagrament dels malalts
Res d’estrany, doncs, que existeixi un sagrament pensat per a aquells i aquelles que es troben en si-
tuacions crítiques, molt especialment al final de la vida. L’Església desitja estar al seu costat i fer-ho de 
manera eficaç sobretot pel que fa referència al manteniment de la fe i l’esperança fins a la fi. En aquest 
sentit, ja la carta de Jaume diu:
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“Està malalt algun de vosaltres? Que faci cridar els preveres de l’Església 
i que preguin amb ell, després d’ungir-lo amb oli en el nom del Senyor. 

I la pregària feta amb confiança salvarà el malalt i el Senyor el posarà bo. 
I si ha comés pecats, li quedaran perdonats” (Jaume 5,14-15).

Una vegada més hem de recuperar allò que hem dit des del començament: un sagrament és una acció 
en la qual qualque cosa que veiem ens obre al misteri que no veiem, però que experimentam i percebem 
amb els ulls de la fe.

En el sagrament de la Unció, veiem una persona que pateix una situació crítica per a la seva felicitat. 
Crítica, perquè pot ser-li ocasió de desconfiança en la veritat de l’Amor de Déu; o, ben al contrari, li pot 
servir per aprofundir la seva confiança i posar-se de manera més radical en les mans del Pare, com féu 
Jesús a la creu. L’Església vol, doncs, estar molt present al costat d’aquestes persones. I els ofereix allò 
que ha rebut del seu Senyor: la paraula i el gest, en aquest cas, la unció amb l’oli dels malalts. Vet aquí 
el que veiem. Allò que no podem copsar amb els ulls del cos és l’acció de l’Esperit que obra en el malalt: 
el sosté en la seva lluita, li aporta consol, pau, força, certesa de romandre més unit que mai al Crist, 
que abans ha provat el dolor de la tortura i de la mort. “Si Ell hi ha passat, jo també hi passaré” deia una 
mare malalta de càncer, segura de la proximitat de la mort, però contenta d’haver passat de la por a la 
confiança, de l’angúnia a una esperança certa en l’amor més fort que la mort. La fe transformava una 
circumstància negativa, destructora, en experiència ja ara i aquí de resurrecció. Vet aquí la gran acció de 
l’Esperit en la Unció dels malalts.

Segons la tradició de l’Església, els pecats de qui rep la Unció dels malalts queden perdonats per la força 
del sagrament. 

La celebració de la Unció dels malalts
L’acció sagramental pròpiament dita consisteix en la pregària del celebrant, amb la resta dels assistents, 
i la unció amb l’oli dels malalts, consagrat també a la missa crismal del Dijous Sant pel Bisbe i els seus 
preveres, mentre diu les paraules de la forma sacramental:

“Per aquesta santa unció i per la seva infinita misericòrdia, el Senyor t’ajudi 
amb la gràcia de l’Esperit Sant, perquè alliberat dels pecats,
 et salvi i bondadosament alleugereixi les teves sofrences”. 

D’aquesta manera, el cristià i la cristiana que han iniciat el seu seguiment de Jesús amb el sagrament 
del Baptisme i l’han continuat amb l’ajuda dels altres sagraments, acaben la seva biografia posant-se 
en mans del seu Senyor i d’Aquell que va ressuscitar Jesús d’entre els morts. La malaltia, fins i tot la 
mort, han esdevingut, gràcies a l’Esperit Sant, oportunitat per a la victòria que neix de la Tomba Buida. 
A la seva llum, el cristià i la cristiana poden fer seves les paraules de Pau: “On és mort la teva victòria? 
[...] Donem gràcies a Déu que ens concedeix la seva victòria” (1 Cor 15,55.57)”. La victòria de Déu en 
nosaltres, gràcies a Crist, per mitjà de l’acció del seu Esperit és la fe. Aquest és l’efecte del sagrament 
de la Unció dels malalts, en la malaltia i a l’hora de la mort. 
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PER A LA REFLEXIÓ I EL DIÀLEG
Anau a visitar algun malalt o apropau-vos a alguna situació de dolor. 

Prega per ells.
Es podria veure la pel·lícula Prefiero el Paraíso, de Sant Felip Neri, i comentar-la

PER A APROFUNDIR
Catecisme de l’Església Catòlica (CEC), núm. 1422-1498

Catecisme de l’Església Catòlica - Compendi (CECc), núm. 296-312
Youcat (catecisme dels joves), núm. 224-239


