
 
   

  
 

Any 43. núm. 37. Diumenge XXVIII de durant l’any, 10 d’octubre de 2021. 
 

MARE DE DÉU DEL ROSER, 
PREGUEU PELS VILATANS DE SARRIÀ! 

  

La Saviesa és quelcom més important que el poder, la bellesa i el 
diner. Així ho entenia el poble d’Israel i així ho narra la primera lectura 
de la missa d’aquest diumenge. La Saviesa té un sentit pràctic per a la 
vida: és una llum interior que il·lumina des del cor el camí que cal seguir 
en cada circumstància vital. Per a l’israelita, la Saviesa és també la 
Paraula de Déu arrelada en el més profund de l’ànima. Amb Jesucrist, 
la Saviesa de Déu s’ha fet Evangeli: Paraula humana i divina, que dona 
consol i al mateix temps és exigent. La història de l’home ric que 
demanà a Jesús què havia de fer per posseir la vida eterna, i que escoltem 
avui en el text evangèlic, és una bona lliçó sobre aquest principi. 

En santa Maria trobem la Saviesa de Déu, engendrada en el seu si 
matern. Per a nosaltres, sarrianencs i sarrianenques, la nostra patrona, en l’advocació del Roser, 
ens assisteix en totes les proves de l’existència, beneeix el nostre camí i ens condueix a Jesucrist. 

Seguint la tradició, durant la missa solemne, l’Esbart de Sarrià fa l’ofrena floral al retaule del 
Roser que és un Bé Cultural no només dins l’àmbit de la parròquia sinó també dins la història i 
cultura patrimonial de la vila de Sarrià. 

Enguany es compleixen 400 anys de la consagració del retaule barroc, finalitzat l’any 1619. El 
seu autor, l’escultor terrassenc Agustí Pujol fou, segons Joan Ramon Triadó catedràtic d’Història 
de l’Art de la UB,  un dels escultors més importants de Catalunya, introductor de l’innovador 
llenguatge barroc. Pujol va poder comptar amb la col·laboració dels millors artesans del moment: 
Joan Basi es va encarregar de la policromia i Sebastià Carbonell de l’obra de fusteria.  

Moltes felicitats a tothom en la festa de la Mare de Déu del Roser! 

Mn. Joan Obach Baurier, rector 
 

FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL PILAR 
Dimarts dia 12 d’octubre 

 

 En ser un dia festiu no de precepte, la missa serà a les 8.30 h, a les 
10 h (amb la participació de la Centre Aragonès de Sarrià) i 20.15 h.  

A les 9.30h serà col·locada la imatge de la Verge del Pilar prop de 
l’altar. A continuació, tindrà lloc l’ofrena floral. Després de la Santa 
Missa, hi haurà cants a la Pilarica i un ball d’una Jota als peus de l’altar. 

Finalment, el president del Centre Aragonès, Sr. Mauro Rodríguez, dirigirà unes paraules 
d’agraïment per la participació i convidarà a un aperitiu que es farà al Centre Aragonès.  

Moltes felicitats a totes les que porteu el nom de Pilar i bona festa a tots els aragonesos. 
 

www.parroquiasarria.net



 

MISSA EN EL VINTÈ ANIVERSARI DEL CENTRE ASSÍS 
Aquest diumenge dia 10 d’octubre, a les 11.30 h 

 

Celebració eucarística presidida per Mons. Javier Vilanova Pellissa, 
bisbe auxiliar de Barcelona 

 
   ASSÍS és associació de voluntariat creada l’any 2001 per persones 
vinculades a parròquies i comunitats religioses de l’arxiprestat de Sarrià 
amb ganes d’oferir ajut i acompanyament a persones que es troben en 
situació de sense llar. 
  

   Amb el suport de totes les persones que hi formen part, l'entitat treballa per garantir els drets de 
totes les persones sense llar i, en especial, de les dones que viuen en aquesta circumstància. Amb 
aquesta finalitat, desenvolupem programes dirigits a atendre les necessitats de les persones en 
situació d'exclusió: habitatge digne, formació, inserció sociolaboral, salut i cobertura de les 
necessitats bàsiques, entre d'altres. 
  

   Des de l’inici de la pandèmia, ASSÍS ha vist augmentada la demanda de cobertura de necessitats 
bàsiques i d’atenció social integral: durant el 2020 va atendre 2.271 persones, un 14.8% més que 
l’any anterior, i va realitzar un total de 4.645 atencions socials, un 61.85% més que el 2019. 
 

   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 de les persones sense llar. Moltes gràcies! 
 

 Jesús Ruiz, Director. www.assis.cat. C/ Isaac Albéniz, 14-18. 08017 Barcelona  
 

VOLS APRENDRE A TOCAR LA GUITARRA? Vine dilluns de 17.45 a 19 h a la rectoria de 
la parròquia. +info Mn. Pere 
 

OCTUBRE, MES DEL SANT ROSARI.  De dilluns a divendres, els dies no festius, a les 18.30 
h tindrà lloc la pregària del Rosari a la Capella del Santíssim. 
 

ADORACIÓ EUCARISTICA. De dilluns a divendres, de les 8.30 h del matí fins a les 20 h. 
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. Atenció: aquesta setmana, dilluns, dia 
11 d’octubre i dimarts, dia 12, no hi haurà Adoració al Santíssim. 
 

ENVIAMENT DELS SERVIDORS DEL RECÉS DE “BARTIMEO”. El proper dimecres 
13 d’octubre, a la missa de les 20.15 h. Els que faran de servidors en el recés de joves de 
Bartimeo, el proper cap de setmana, rebran la benedicció per poder realitzar aquest important 
encàrrec amb veritable esperit de servei.   
 

OBERTURA DIOCESANA DEL SÍNODE DELS BISBES SOBRE LA SINODALITAT.  
Diumenge vinent, dia 17 d’octubre, té lloc l’obertura de la fase diocesana a tot el món, que 
clourà amb l’assemblea general del Sínode dels Bisbes, el mes d’octubre de 2023, a Roma.    

 
 

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. Dies festius no de 
precepte: 8.30 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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