
 

   

  
 

Any 43. núm. 38. Diumenge XXIX de durant l’any, 17 d’octubre de 2021. 

 

 CRIST HA VINGUT A DONAR 

LA SEVA VIDA 
 

Sota l’esguard de la Mare de Déu, en l’advocació del 

Roser, contemplem Jesucrist, que no ha vingut a fer-se 

servir, sinó ó a servir els altres, donant la seva vida per 

rescatar-nos del pecat i d ela mort eterna. Donem gràcies 

a Déu per tenir Maria com a model de fortalesa, exemple 

de fe i estímul per créixer en el camí de la santedat. Oh 

Maria, feu-nos humils i senzills!  
Moltes felicitats a la Mariel, de la nostra catequesi 
parroquial, que aquest diumenge ha rebut l’eucaristia 
per primer cop.  

Us desitjo a tots un bon diumenge! 

Mn. Joan Obach Baurier, rector 
 

OBERTURA D’UN NOU SÍNODE PER A L’ESGLÉSIA UNIVERSAL 
 

Aquest diumenge, dia 17 d’octubre, a les 19.15 h, té lloc l’obertura de la fase diocesana a la 

Catedral de Barcelona. El Sínode sobre la Sinodalitat clourà amb l’assemblea general dels  

Bisbes, el mes d’octubre de 2023, a Roma. 
 

“Si la paraula «Sínode» vol dir «caminar junts», el nostre Pla Pastoral és una expressió clara del nostre 
caminar junts amb Jesucrist i guiats per l’Esperit Sant, com a família, i al servei de l’anunci de l’Evangeli als 

nostres conciutadans. Tant l’objectiu diocesà del discerniment com la proposta pontifícia del Sínode són 
dos camins que es troben i que convergeixen, des dels quals podem avançar per tal de trobar el que 

l’Esperit vol per a l’Església universal, per a l’Església particular que peregrina a Barcelona, així com per a 
cada un de nosaltres. Déu ens continua parlant i cal aprendre a escoltar-lo per tal que siguem fidels a 

l’Evangeli i audaços en la proposta de la Bona Notícia de Jesús.” 
(Sr. Arquebisbe de Barcelona, Cardenal Joan Josep Omella, octubre 2021) 

 

PREPARACIÓ A LA CONSAGRACIÓ A JESÚS PER MARIA 
A SANT VICENÇ DE SARRIÀ (8 desembre 2021) 

 

La tarda del 8 de desembre, festa de la Immaculada, es farà a la Parròquia una Consagració Solemne 

a Jesús per Maria. La preparació a la mateixa es farà seguint la doctrina de Sant Lluís Maria 

Grignion de Montfort, el gran clàssic de l’espiritualitat mariana. Anirà coordinada pel Pedro Sols 

Lúcia, feligrès d’aquesta parròquia i membre de la Societat Grignion de Montfort. Tindrà lloc el sis 

dissabtes anteriors, a las 5:30 de la tarda, començant el 30 d’octubre. Hi haurà més informació a 

l’entrada de l’església. Els qui estiguin interessats, podeu adreçar-vos al T. 616 31 21 60 (Pedro Sols, 

per WhatsApp) o al T. 93 203 09 07 (Parròquia). 
 

www.parroquiasarria.net

etet 



DIUMENGE PASSAT, EN LA CELEBRACIÓ DEL VINTÈ ANIVERSARI DEL 

CENTRE ASSÍS, AMB LA MISSA PRESIDIDA PEL BISBE AUXILIAR DE 

BARCELONA, MONS. JAVIER VILANOVA, ES VAN RECOLLIR: 1.100 € 
 

 

 

Jornada Mundial de las Missions 
“DOMUND” 2021 

 
El Domund es el nombre que da España a la 
Jornada Mundial de las Misiones, que 

celebraremos el próximo 24 de octubre, convocada por el Papa para acercar a todos 
a la misión. Este año, con el lema “¡Cuenta lo que has visto y oído!” (Obras Misionales 
Pontificias) 
Amb la col·lecta dominical de la setmana vinent, col·laborem tots amb el nostre 
donatiu, responsable i solidari, per ajudar els missioners arreu del món, sobretot en 
aquells lloc on comença a créixer la llavor de l’Evangeli de Jesucrist.  

 

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 a les 18.30 h, rés del Rosari a 

la Capella del Santíssim. 
 

ADORACIÓ EUCARISTICA. De dilluns a divendres, de les 8.30 h fins a les 20 h a la Capella 

del Santíssim. 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. Moltes gràcies! 
 

Paraules adreçades als membres socis 
del Centre Parroquial i Cultural Sant Vicenç de Sarrià 

  

És amb satisfacció que et volem anunciar que aquest diumenge, dia 17 d’octubre, a les 13 hores, 

tindrà lloc l’acte d’inauguració del bar del Centre un cop acabades totes les obres de reforma. Com 

podreu comprovar directament, tot l’espai ha estat totalment transformat disposant ara d’un espai 

de cuina amb totes els equips tècnics necessaris pel seu bon funcionament i un espai de menjador 

restaurat i acollidor i on la imatge del teatre hi és ben present. Volem també agrair el suport de la 

Parròquia en aquests treballs de reforma. En Marc Bolíbar i l’Adrià Almuni esperen aquest dia 

amb il·lusió per poder oferir els seus serveis i estem segurs que podreu gaudir d’algunes de les 

seves millors especialitats. Esperem poder trobar-nos el proper diumenge i celebrar junts aquesta 

nova etapa pel Centre. En nom de la Junta rebeu una cordial salutació, 

Montserrat Morera, presidenta del Centre Parroquial 

 
   

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 

BIZUM  Donatiu ONG 00687 Correu electrònic: santvicenc181@arqbcn.cat 

http://www.centredesarria.cat/
mailto:santvicenc181@arqbcn.cat

