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JESUCRIST LLOA 

EL GESTOS MÉS SENZILLS 
  

Diu la dita popular: “Qui dia passa, any 

empeny”. En apropar-nos al final de l’any 

litúrgic, la litúrgia de la Paraula ens convida a 

avançar en el nostre camí de vida cristiana. Per 

fer-ho bé, necessitem no  aferrar-nos 

excessivament als béns materials, i practicar el 

despreniment, a fi d’esperar i desitjar millor la 

vinguda definitiva de Jesucrist, a la fi dels 

nostres dies. 

L’exemple de la vídua pobre de l’Evangeli, 

que sacrificà, per pur amor a Déu, tot el que 

posseïa.: dues monedes petites que no arribaven a un gram de coure. Elogiant aquella dona, Jesús 

erigeix un monument a la incompresa generositat dels pobres. A Sarepta, fou també una viuda la 

que, en la seva extrema pobresa, donà aigua i pa al profeta immigrant. 

Avui, per tant, la primera lectura i l’evangeli són una divina felicitació a tants “pobres”, no 

només de béns materials, sinó també mancats de temps disponible, de qualitats personals o de 

salut, els quals, a l’hora de la veritat, són els que posen generosament tot i més d’allò que poden 

al servei de Déu, de l’Església i dels germans. La campanya de germanor és una oportunitat per 

fer valer la nostra generositat envers les comunitats menys afavorides de la nostra arxidiòcesi.     

Us desitjo a tots un sant diumenge! 
Mn. Joan Obach Baurier, rector 

 
 

 

AVUI, DIA DE L’ESGLÉSIA DIOCESANA 
CAMPANYA DE GERMANOR 2021 

  

En aquest dia de l'Església Diocesana se’ns convida 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” 

www.parroquiasarria.net

etet 



 
AJUDA A L’ESGLÉSIA NECESSITADA 

(11 - 17 de novembre) 
 

 

Testimonis diversos de la realitat que viuen molts germans 
nostres, cristians que són perseguits en molts països, ens 
acompanyaran aquests propers dies. Mireu la cartellera del 

temple per si veieu possible participar en alguns dels acte previstos a la nostra parròquia. El 
primer, serà el proper dijous, dia 11 de novembre, després de la missa de les 20.15h.  

 

SERVEI A LA RESIDÈNCIA ESTÍMIA 

Els residents de Estímia volen tornar a la missa dominical, com abans de la pandèmia. Alguns 

voluntaris anaven a buscar-los. Els nois i noies discapacitats de la Residència Estímia (situada 

a la Via Augusta, al costat del CAP) ens han fet arribar reiteradament el seu desig de poder 

tornar a participar de la missa dominical de les 11.30 h, però necessiten voluntaris. Tant de bo 

siguin joves com ells, que els acompanyin.  Amb les persones disposades a fer aquest servei 

farem un grup a fi que, d’una manera rotatòria, puguem acompanyar els residents d’Estímia que 

ho desitgin. (+ info mossens i seminaristes de la parròquia) 
 

 

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

Segon 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, dia 12 de desembre 

Moltes gràcies! Us hi esperem! 
 

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 
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