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L’EVANGELI EXIGEIX 

AMPLADA DE MIRES 
 

Quan defensem la veritat sense la caritat quedem en 

descrèdit. És del tot inadmissible pensar que podem 

encasellar l’acció de l’Esperit de Jesús a partir de càlculs 

individuals i segons les nostres mires humanes. «El buf del 

vent va allà on ell vol; en sents la remor, però no saps ni 

d'on ve ni on va. Una cosa semblant passa amb el qui neix 

del buf de l'Esperit», diu Jesús a l’Evangeli (Jn 3, 8). El deixeble Joan creu que posseeix autoritat 

per poder decidir qui pot formar part del grup de seguidors de Jesús i qui n’ha de restar exclòs o, 

el que encara és pitjor, qui pot actuar en nom de Jesús. La resposta del Mestre és ferma: «Qui no 

és contra nosaltres, és amb nosaltres» (cf. Mt 12,30 i Lc 11,23). El cor humil i misericordiós de 

Jesús amplia l’horitzó humà malmès per l’egoisme. Quin va ser el criteri d’elecció dels Dotze? 

Jesús no va seleccionar els seus com faríem amb el personal d’una empresa o oficina. Jesús no 

va demanar mai el currículum vitae als qui havien de formar part del grup dels Apòstols: «Va 

cridar els que va voler, i ells anaren cap a Jesús.» (Mc 3,13; cf. Mt 10,1; cf. Lc,13). És ell qui 

escull amb gratuïtat els deixebles, sense considerar els possibles mèrits, i els anomena Apòstols. 

Aquesta perspectiva és fonamental si volem comprendre els drets i deures que hom té dins 

l’estructura de l’Església, fent-ne un ús adequat, amb esperit de servei humil i senzill. 

Us desitjo un sant diumenge! 

Mn. Joan Obach Baurier, rector 
 

 

MISSA SOLEMNE 
DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER 

FESTA MAJOR DE SARRIÀ 
Dissabte 9 d’octubre a les 19.15 h 

Amb la participació de: 

Capella de Música “Cor de Cambra Dyapason” 

i “Músics Missa Familiar” 

Ofrena floral de les Pubilles de l’Esbart de Sarrià 
 

 

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. 

www.parroquiasarria.net

etet 



 

TERCER CICLE DE CONCERTS D’ORGUE 
El proper diumenge 3 d’octubre, a les 18 h, 

Iniciem el tercer cicle de concerts d’orgue a la nostra parròquia. 

Aquest primer concert anirà a càrrec de Lorién Santana. 

Entrada lliure amb aportació voluntària i súper necessària per afrontar 

les despeses de manteniment i de logística dels concerts. 

Moltes gràcies! Us hi esperem! 

UN NOU PREVERE I UN NOU SEMINARISTA 
COL·LABORARAN A LA NOSTRA PARRÒQUIA 

Mn. Serge Guy Nyongo Mbessa, natural de 

Nkongsamba (Camerún) ha estat nomenat adscrit de la 

nostra parròquia. Mn. Serge és estudiant en grau de 

llicenciatura de la Facultat de Litúrgia de Barcelona.   

En Guillem Lisicic, seminarista de Barcelona, està fent 

quart curs de teologia, i és company d’en Joan Piñol. 

Ambdós van rebre, el dia de la Mercè (v. fotografia), 

l’Admissió als Ordes Sagrats. 

Acollim de cor tant Mn. Serge com en Guillem i confiem que puguin fer un bon servei 

pastoral a la nostra comunitat parroquial. Benvinguts! 
 

 

MISSA EN EL XX ANIVERSARI DEL CENTRE ASSÍS 
Diumenge 10 d’octubre a les 11.30 h 

La col·lecta de la missa anirà destinada a ajudar el Centre Assís, fundat fa vint 

anys en el nostre arxiprestat de Sarrià, en la seva tasca en favor dels necessitats  

 

INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI D’INICIACIÓ CRISTIANA 
 

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

(Rector Voltà, 5). El curs de catequesi comença dijous, dia 7 d’octubre, a les 17.30 h. 
 

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. 
 

 

 

VOLS APRENDRE A TOCAR LA GUITARRA? Vine dilluns de 17.45 a 19 h 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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