
 

   

  
 

Any 43. núm. 42. Diumenge XXXIII de durant l’any, 14 de novembre  de 2021. 

 

DÉU REUNIRÀ TOTS ELS ELEGITS 
  

Diumenge vinent, amb la solemnitat de Jesucrist, Rei 

de tot el món, arribarem a la darrera setmana de l’any 

litúrgic. Per aquesta raó tots els textos de la missa ens 

parlen de la fi dels temps, on Crist regnarà per sempre. 

Llegir els signes dels temps, i de com Déu ens parla a 

través dels esdeveniments, és quelcom vital per tenir el 

cor disposat i alerta. La nostra atenció als més pobres i necessitats, amb generosa entrega, ens 

ajuda a fer-nos més dòcils a la veu de l’Esperit Sant, i unir-nos cada dia més a Jesús, el nostre 

Rei i Salvador. Us desitjo a tots un molt bon diumenge! 
Mn. Joan Obach Baurier, rector 

 

RECOLLIDA de DOLÇOS NADALENCS 
i SACS de DORMIR per als necessitats 
Amb motiu de la situació difícil que viuen tantes persones, 

des de la Càritas parroquial organitzem aquest recapte per als més necessitats. 

L’horari de recollida serà fins al 15 de desembre, de dilluns a dissabte, de 8 

a 14 h i de 16 a 20 h. Moltes gràcies per totes les aportacions! 
 

V JORNADA MUNDIAL DE LA POBRESA 
“De pobres, en teniu sempre amb vosaltres” 

(Mc 14,7) 
 

En aquesta Jornada, el papa Francesc expressa un desig 

molt clar: cal celebrar-la “sota el signe de l’alegria per 

redescobrir el valor d’estar junts. Pregar junts i compartir 

l’àpat del diumenge”. Ara bé, ens avisa de no caure en 

l’afany de protagonisme i ser humils per “reconèixer que, 

en l’immens món de la pobresa, la nostra intervenció és  

també limitada, dèbil i insuficient”.  Aquesta és la clau, doncs, per assolir un missatge més eficaç. 

Francesc finalitza amb una idea clara, com és la gran “oportunitat de gràcia”. “Els pobres ens 

evangelitzen, ajudant-nos a descobrir cada dia la bellesa de l’Evangeli”. 

 
Col·lecta de Germanor’2021 (setmana passada)  
Total recollit: 3.900 € (any 2020: 3.280 €; any 2019: 3.530 €). 

Moltes gràcies per totes les aportacions a favor de l’Església diocesana! 
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MÚSICA AMB EL COR DYAPASSON 
El proper diumenge 21 de novembre, Solemnitat de Crist Rei, a la missa de les 11.30 h, 

hi participarà el Cor Dyapason, la capella de música de la nostra parròquia. 
El dissabte 27 de novembre, a les 20.30 h, després de la missa familiar, el Cor Dyapason 

cantarà la “Petite messe solennelle” de Gioachino Rossini (any 1863). 
Tots som convidats a participar-hi! 

 

III CONCERT GÒSPEL SOLIDARI (organitza: Rotary Sarrià) 
El proper dijous 18 de novembre a les 20.30h. 

Donatiu voluntari de 10€ a favor del Serveis Socials de Sant Joan de Déu.  
ATENCIÓ: LA MISSA VESPERTINA DEL PROPER DIJOUS SERÀ A LES 19.30H 

 

TERCER CICLE DE CONCERTS D’ORGUE 
El proper diumenge 21 de novembre, a les 18 h 

Concert a càrrec de l’Orquestra Metropolitana de Barcelona 

Director: Roberto Laborda. Orgue: Manuel Rodríguez. 

Entrada lliure amb aportació voluntària per fer front 

a les despeses de manteniment i de logística dels concerts. 

El següent concert serà diumenge 12 de desembre a les 18 h.  

Moltes gràcies! Us hi esperem! 
 

XVIII MOSTRA DE CINEMA ESPIRITUAL DE CATALUNYA 
Pel·lícula Corpus Christi (Director: Jan Komasa. Polònia, 2019) 

Diumenge 21 de novembre a les 18 h. Teatre de Sarrià. Entrada: 4 € (Socis: 2€) 
 

MES DELS DIFUNTS. Novembre, dedicat especialment als fidels difunts. Som convidats a oferir 

intencions de missa per als nostres familiars i amics difunts.  

CADENA DE PREGÀRIA PER LES VOCACIONS DURANT EL MES DE NOVEMBRE.   

CONSELL PASTORAL. Dimarts 16 de novembre a les 19.30 h a la rectoria.  

GRUP TEÒFILS. Dimecres 17 de novembre a les 19.30 h a la rectoria. 

NOVENA DE LA IMMACULADA. Del 23 de novembre al 3 de desembre (dilluns a dissabte) 

a les 19.30 h a la capella de la Puríssima.  

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

del Santíssim. Contacte: Mª de Lourdes (T. 609532508) o despatx parroquial. 

PREGÀRIA PER LA VIDA. Cada dissabte, de 8.30 a 10 h, a la capella del Santíssim. 

 

SERVEI DE VOLUNTARIAT A LA RESIDÈNCIA ESTÍMIA. Els diumenges, a les 11h, 

anem a recollir els residents que volen participar a la missa de 11.30 h i no poden fer-ho per si 

mateixos. (+info: mossens i seminaristes de la parròquia). Joves forts i valents, animeu-vos, us 

necessiten! 
 

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  (Parròquia) Donatiu ONG 00687 Correu electrònic: santvicenc181@arqbcn.cat 
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