
 

   

  
 

Any 43. núm. 34. Diumenge XXV de durant l’any, 19 de setembre de 2021. 

 
 

DE GALILEA A JERUSALEM: SITUAR-NOS DE 

NOU EN EL CAMÍ DE DÉU 
 

L’apunt geogràfic del camí de Jesús amb els deixebles té una importància 

rellevant per a l’evangelista Marc en el fragment que avui escoltem a la 

missa. No vol només ubicar-nos en un punt concret del mapa ni fer una crònica 

de l’itinerari del Senyor amb el seu grup de seguidors. Caminar des de Galilea 

a Jerusalem és signe del camí vital i el creixement espiritual dels 

deixebles que segueixen els passos del seu Mestre. És també signe del camí 

que la comunitat cristiana fa diumenge rere diumenge durant l’any litúrgic. 

Jesús va davant dels deixebles mentre ells discuteixen sobre les prioritats que els ocupen. Quan ens 

retrobem per a l’eucaristia dominical, acostumem a entrar en l’església portant al damunt els 

problemes i neguits de la setmana per presentar-los davant l’altar. Podem detectar-hi un  cert 

paral·lelisme en la interpel·lació que Jesús fa als deixebles, «¿Què discutíeu pel camí?», i en la carta 

de sant Jaume, «¿D’on vénen entre vosaltres les lluites i les baralles?». Els ritus introductoris de la 

missa ens preparen per a l’escolta de la Paraula, que irromp enmig 

de l’assemblea reunida per oferir als que hi participen l’aliment espiritual necessari (cf. Ordenament 

General del Missal Romà n. 55) per situar-los novament en el camí de Déu. 
 

Us desitjo un sant diumenge i una molt bona festa, el proper divendres, de 
la Mare de Déu de la Mercè. 

 

Mn. Joan Obach Baurier, rector 
 

PRINCESA DE BARCELONA, 

PROTEGIU VOSTRA CIUTAT! 
 

Divendres, 24 de setembre,  

és la solemnitat de la Verge de la Mercè,  

Patrona de la Ciutat de Barcelona i  

de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu, i Terrassa. 

A la Ciutat Comtal és festa de precepte i, per tant,  

l’horari de misses és com el d’un diumenge:  

Dijous a les 20.15h, i divendres 10, 11’30, 13 i 20’15.  

Al final de cada missa en cantarem els goigs:  

“Princesa de Barcelona, protegiu vostra ciutat”! 

A les 19h a la Basílica de la Mercè, 10 seminaristes de Barcelona rebran la 
admissió als ordes sagrats, entre ells es troben els nostre seminarista Joan 

Piñol i també dos joves de la parròquia en Santi Claret i en Javier Casals. 
Els Felicitem i els encomanem a la nostra pregària 

www.parroquiasarria.net

etet 



 

INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI D’INICIACIÓ CRISTIANA 
 

INFANTS. Els dies 22, 27 i 29  de setembre i l’ 1 d’octubre de 17.30 a 19.30 h, a la Rectoria 

(Rector Voltà, 5). Hi haurà les catequistes per ajudar a omplir la inscripció. Començaran el 

dijous, dia 7 d’octubre. 
 

CONFIRMACIÓ DE JOVES. Els dies de despatx parroquial o adreçant-vos directament als 

mossens de la parròquia. Els dies de catequesi seran els divendres de 19 a 20 h i començaran  

divendres, dia 15 d’octubre. 
 

CONFIRMACIÓ D’ADULTS. L’any passat van ser confirmats més de 5 adults. Tota persona 

que estigui interessada en rebre aquest sagrament, ho ha de parlar amb els mossens. 

 
 

EL NOSTRE GRUP DE PELEGRINS HA RETORNAT A CASA 
 

 
        Santuari de Guadalupe                                                                          Àvila 
 

Donem gràcies a Déu per la bona experiència espiritual i de l’excel·lent 
convivència que tots hem viscut. 
 

MISSA “NOVA” DE MN, ÁLVARO TINTORÉ. Diumenge, dia 26 de setembre, a les 18 h. 

Mn. Álvaro, de la nostra parròquia, va ser ordenat a Roma el passat mes de juny. L’acompanyem 

amb la nostra pregària perquè el seu ministeri sacerdotal doni molt de fruït. 
 

ADORACIÓ EUCARISTICA. El proper dilluns 27 de setembre reprenem els torns d’adoració 

eucarística diària a la Capella del Santíssim, de dilluns a divendres, de les 8’30h del matí fins a 

les 20h. Les persones interessades en agafar, amb compromís, un torn d’una hora han de contactar 

amb Mª de Lourdes (T. 609532508) o al despatx parroquial. 
 

CLASSE DE GUITARRA Els dilluns de 17.45 a 19h a la rectoria de la parròquia. 

 +info Mn Pere 

 

  Horari habitual de les celebracions de la missa: Diumenges i Solemnitats de precepte: 10 h, 11.30 h, 13 h, i 20.15 h 

(cast.); Dissabtes (missa familiar) i Vigílies de precepte: 19.15 h; Dies feiners: 8 h, 10 h i 20.15 h. Confessions: dies 
feiners de 9 a 10 h i de 19.30 a 20 h, i mitja hora abans de la missa dominical. Despatx parroquial: dilluns, dimecres i 

divendres, de 17.30 a 20 h (exceptuant festes i vigílies de festa). Càritas parroquial: propera obertura. Adreces: Rectoria 

i despatx parroquial: c/ Rector Voltà, 5, 08034 Barcelona, T. 932030907; Centre Parroquial: c/ Pare Miquel de Sarrià, 
8, 08034 Barcelona, T. 932039772, www.centredesarria.cat 
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