
 

   

  
 

Any 43. núm. 40. Diumenge XXXI de durant l’any i Tots-Sants, 31 d’octubre – 1 de novembre  de 2021. 

 

 ELS SANTS AIXÍ HAN VISCUT: 

HAN ESTIMAT DÉU I ELS GERMANS 
  

El primer dels manaments que Jesús indica al mestre de la Llei que 

se li acosta, és inseparable del segon manament: «Estima el Senyor, el 

teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima, amb tot el pensament, amb 

totes les forces» i «Estima els altres com a tu mateix». 

L’exigència del manament nou de Jesús, d’estimar-nos els uns als 

altres com ell ens ha estimat (cf. Jn 15, 12), ens fa estar a prop del 

Regne de Déu i participar de la seva santedat. En Jesucrist, que es va 

oferir una sola vegada a si mateix, els dos manaments es fonen en un 

de sol, sota l’impuls interior de l’Esperit Sant, que santifica constantment l’Església.   

Us desitjo un sant diumenge i una joiosa festa de Tots Sants, amb el record en 
la pregària de tots els fidels difunts. 

Mn. Joan Obach Baurier, rector 
 

 

Diumenge vinent 
DIA DE L’ESGLÉSIA DIOCESANA 
CAMPANYA DE GERMANOR 2021 

  

En aquest dia de l'Església Diocesana se’ns convidarà a 
col·laborar de manera extraordinària en l’autofinançament 
de l’Església, ajudant les parròquies i comunitats de la nostra 
arxidiòcesi que passen més dificultats materials, i per totes 

les activitats socials, caritatives, assistencials, evangelitzadores, educatives, culturals que a 
través d’elles es realitzen. Col·laborem responsablement i entre tots amb els nostres 
donatius! El lema d’enguany: “Som allò que tu ens ajudes a ser” 

 

 
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 (en castellà) 

ATENCIÓ: a les 12 h, Missa al Cementiri de Sarrià 
 

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

 

 

www.parroquiasarria.net

etet 



ANY DEDICAT A SANT JOSEP, “AMB UN COR DE PARE” 
 

Cinquè fragment de la Carta Apostòlica del papa 

Francesc "Patris cordes", amb motiu del 150è 

aniversari de la declaració de Sant Josep com a 

Patró de l'Església universal: 

 

5. Padre de la valentía creativa 
 

Muchas veces, leyendo los “Evangelios de la infancia”, 

nos preguntamos por qué Dios no intervino directa y 

claramente. Pero Dios actúa a través de eventos y 

personas. José era el hombre por medio del cual Dios se 

ocupó de los comienzos de la historia de la redención. 

Él era el verdadero “milagro” con el que Dios salvó al Niño y a su madre. El cielo intervino confiando 

en la valentía creadora de este hombre, que cuando llegó a Belén y no encontró un lugar donde María 

pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló hasta convertirlo en un lugar lo más acogedor 

posible para el Hijo de Dios que venía al mundo (cf. Lc 2,6-7). Ante el peligro inminente de Herodes, 

que quería matar al Niño, José fue alertado una vez más en un sueño para protegerlo, y en medio de la 

noche organizó la huida a Egipto (cf. Mt 2,13-14). 

De una lectura superficial de estos relatos se tiene siempre la impresión de que el mundo esté a merced 

de los fuertes y de los poderosos, pero la “buena noticia” del Evangelio consiste en mostrar cómo, a 

pesar de la arrogancia y la violencia de los gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra un camino 

para cumplir su plan de salvación. Incluso nuestra vida parece a veces que está en manos de fuerzas 

superiores, pero el Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante, con la 

condición de que tengamos la misma valentía creativa del carpintero de Nazaret, que sabía transformar 

un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la Providencia. 

 
 

Balança del Domund’2021 (setmana passada)  
 

Total recollit: 3.795 € (any 2020: 3.095 €)  
 

Moltes gràcies per totes les aportacions! 
 

 

VOLS APRENDRE A TOCAR LA GUITARRA? Vine dilluns de 17.45 a 19 h a la rectoria de 

la parròquia. +info Mn. Pere 
 

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! 
 

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

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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