
 

   

  
 

Any 43. núm. 32. Diumenge XXIII de durant l’any, 5 de setembre de 2021. 
 

“EFFATÀ”: OBRE’T ! 
 
 

Quin corrent d’amor tan extraordinari s’estableix entre 
Jesús i aquell malalt sord que amb prou pena podia parlar! 
La senzillesa del gest de Jesús, que prové d’un antic costum, 
possiblement va inspirar sant Jaume perquè pogués afirmar 
que Déu ha escollit els pobres d’aquest món per fer-los rics 
en la fe i hereus del Regne que ell ha promès als qui l’estimen 
(cf. 2a. lectura). El miracle de Jesús amb aquell sord i mut 
dona inici als miracles que contínuament es succeeixen en la 
nostra vida quotidiana quan ens acostem amb tendresa als 
germans malalts, sols o necessitats, i quan els toquem amb 
misericòrdia i amb una compassió sincera. Aquesta hauria de 

ser la nostra actitud en iniciar aquest nou curs, havent refet les forces després del 
descans de l’estiu, amb agraïment sincer a Déu, i amb una obertura generosa a la seva 
gràcia per obrar sempre segons la seva voluntat. 

Molt bona festa a totes les que celebrareu, el proper dimecres, la festa del 
Naixement de Santa Maria! Us desitjo a tots un joiós diumenge, una feliç setmana 
i un bon començament de curs! 

Mn. Joan Obach Baurier, rector 

 
DISSABTE 11 DE SETEMBRE, “LA DIADA”. Tractant-se d’una festa civil, no de precepte, 

celebrarem l’Eucaristia a les 8.30 h,  a les 10 h i a les 19.15 h (vigília de diumenge).  

 

MISSA “NOVA” DE MN, MARC TEIXIDOR . Diumenge, dia 12 de setembre, a les 18 h. 

Mn. Marc, 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. 
 

 

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. 

 

www.parroquiasarria.net

etet 



ADORACIÓ DIÀRIA AL SANTÍSSIM SAGRAMENT  
 

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. 
 

ACTIVITATS D’ESTIU DELS INFANTS I DELS JOVES 
 

Aquest any els infants i joves que han participat dels campaments d’estiu de l’Esplai 

St. Vicenç i del JAS han pogut gaudir de la natura i de la fe, a la zona del Pirineu, 
acompanyats del joves i monitors, i també de la presència de Mn. Pere i els 

seminaristes Joan i Fernando. També van tenir la visita, dos dies, del nostre rector, 

Mn. Joan. Van ser uns dies de convivència, de pregària i d’alegria compartida que 
desitgem continuar vivint al llarg d’aquest nou curs. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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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