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 MESTRE, FEU QUE HI VEGI! 
 

Bartimeu, el nom del qual significa «fill 

de Time u», es trobava assegut a la vora del 

camí demanant almoina quan Jesús irromp 

davant seu. Tot l’Evangeli de Marc és un 

itinerari de fe, que es desenvolupa 

gradualment en el seguiment de Jesús. Els 

deixebles són els primers protagonistes 

d’aquest descobriment, però hi ha també 

altres personatges que exerceixen un paper 

important, i Bartimeu és un d’aquests. 

 

La curació prodigiosa és la darrera que 

Jesús realitza abans de la seva passió, i no és casual que sigui la d’un cec, és a dir, una persona 

que ha perdut la llum dels seus ulls. En els evangelis, la ceguesa té un significat molt important. 

Representa l’home que té necessitat de la llum de Déu, la llum de la fe, per conèixer veritablement 

la realitat i recórrer el camí de la vida. És essencial que ens reconeguem cecs, necessitats 

d’aquesta llum. Si no ho féssim, romandríem cecs tota l’eternitat (cf. Jn 9,39-41). Invoquem amb 

confiança la Mare de Déu perquè ens faci obrir els ulls a la bellesa del seu Fill Jesucrist. 

  

Us desitjo a tots un bon diumenge missioner! 
 

Mn. Joan Obach Baurier, rector 
 
 

 

Avui, Jornada Mundial de les 
Missions, “DOMUND” 2021 

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

celebraremos este domingo 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 d’aquest diumenge, el nostre donatiu, responsable i 
solidari, ajudarà els missioners en la seva tasca important de fer créixer la llavor de 
l’Evangeli de Jesucrist en molts països del món.  
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SOLEMNITAT DE TOTS SANTS 
 

 
 

Diumenge 31 d’octubre, a les 20.15 h (Missa de vigília, en castellà) 
Dilluns 1 de novembre: 10 h, 11.30 h, 13 h i 20.15 h (castellà) 

ATENCIÓ: estem tramitant que a les 12 h, hi pugui haver  

Missa al Cementiri de Sarrià 
 

Dimarts 2 de novembre: COMMEMORACIÓ DE TOTS ELS FIDELS DIFUNTS 
Missa com els dies feiners: 8 h, 10 h i 20.15 h 

 
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, 

feligrès d’aquesta parròquia i membre de la Societat Grignion de Montfort. Tindrà lloc els sis dissabtes 

anteriors a la festa de la Immaculada, a las 17.30 h, començant dissabte 30 d’octubre. Hi haurà més 

informació a l’entrada de l’església. Els qui estigueu interessats podeu adreçar-vos al T. 616 31 21 60 

(Pedro Sols, per WhatsApp) o al T. 93 203 09 07 (Parròquia, en horari de despatx parroquial). 

 
 

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 EUCARÍSTICA. 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 d’adoració 

han de contactar amb Mª de Lourdes (T. 609532508) o al despatx parroquial. Moltes gràcies! 
 

GRUP TEÒFILS. Dimecres 27 d’octubre, a les 19.30 h a la rectoria. Reprenem la catequesi 

d’adults un cop al mes. Enguany treballem l’encíclica “Fratelli tutti” del papa Francesc. 
 

PASTORAL DE LA SALUT. Divendres 29 d’octubre a les 9 h del matí a la sala de la rectoria. 
   

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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