
 

   

  
 

Any 43. núm. 36. Diumenge XXVII de durant l’any, 3 d’octubre de 2021. 

 

UNA DECISIÓ LLIURE 

FONAMENTADA EN L’AMOR 
  
La Sagrada Escriptura comença amb el relat de la 

creació de l’home i la dona a imatge i semblança de 

Déu (cf. Gn 1, 26-27) i acaba amb la visió de les “noces 

de l’Anyell” (Ap 19,7-9) . D’un extrem a l’altre 

l’Escriptura parla del matrimoni i del seu “misteri”, de 

la seva institució i del sentit que Déu li donà, del seu 

origen i de la seva finalitat (cf. CEC 1602). Tot gira en la perspectiva de la Nova Aliança entre 

Crist i la seva Església. El Concili Vaticà II recorda també que l’íntima comunitat de vida i amor 

conjugal, fundada pel Creador i estructurada amb lleis pròpies s’estableix amb l’aliança 

matrimonial amb l’irrevocable consentiment personal quan els esposos mútuament es donen i 

s’accepten. És un lligam sagrat que ja no depèn de l’albir humà perquè Déu mateix és l’autor del 

matrimoni. La seva estabilitat, doncs, d’ordenació divina, és un bé dels esposos i dels fills i, per 

conseqüència del bon progrés de la societat (cf. GS 48).  

Ens felicitem des d’ara per les properes festes de la Mare de Déu del Roser, 
desitjant-vos un bon diumenge! 

Mn. Joan Obach Baurier, rector 
 

 

MISSA SOLEMNE 
EN LA FESTA DE LA MARE DE DÉU 

DEL ROSER 
FESTA MAJOR DE SARRIÀ 

El proper dissabte 9 d’octubre a les 19.15 h 
Amb la participació de: 

Capella de Música “Cor de Cambra Dyapason” 

i “Músics Missa Familiar” 

Ball i ofrena floral de l’Esbart de Sarrià 

a la imatge de la Mare de Déu del Roser, 

que presideix el retaule barroc del segle XVII 
 

 

ENVIAMENT DELS SERVIDORS DEL RECÉS D’EFFETÁ 
 

El proper dijous  7 d’octubre, a la missa de les 20.15 h, els que faran de servidors 
en el recés de joves d’Effetà, que serà el proper cap de setmana, rebran la benedicció 
per poder realitzar aquest important encàrrec amb veritable esperit de servei.   

www.parroquiasarria.net

etet 



 

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

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

El primer concert és a càrrec de Lorién Santana. 

Entrada lliure amb aportació voluntària, súper necessària, 

per fer front a les despeses de manteniment i de logística dels concerts. 

Moltes gràcies! Us hi esperem! 

 
EN GUILLEM, NOU SEMINARISTA QUE COL·LABORARÀ 

A LA PARRÒQUIA, ES PRESENTA 
Em dic Guillem Lisicic. Vaig néixer a Barcelona l’any 1993, en el si d’una família conversa on 

vaig rebre l’immens regal de la fe. Vaig cursar Secundària i Batxillerat al col·legi Abat Oliba, en 

el qual vaig trobar  professors i companys que em feren redescobrir el cristianisme. Vaig fer els 

estudis de Filosofia i Filologia hispànica. Va ser a la universitat que en Marcos Pou  es va creuar 

en el meu camí. En Marcos era un seminarista que va morir d’accident i el testimoni del qual 

desvetllà en la meva ànima la llavor de la vocació. Així doncs, vaig entrar al Seminari de 

Barcelona l’any 2018. Actualment, estic fent quart curs de Teologia i, abans d’arribar a Sarrià, 

vaig col·laborar pastoralment a les parròquies de Santa Coloma de Gramenet i de Sant Ambrós. 

Espero aprendre molt amb la comunitat parroquial de Sant Vicenç de Sarrià i fer un bon servei 

pastoral, amb l’ajuda de Déu, enmig vostre. Gràcies per la vostra acollida! 
 

 

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

La missa serà presidida per Mons. Javier Vilanova Pellissa, 
bisbe auxiliar de Barcelona 

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.  

 

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 18.30h tindrà lloc la pregària 

del Rosari a la Capella del Santíssim. 

ADORACIÓ EUCARISTICA., 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. 
 
 

  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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