
 

   

  
 

Any 44. núm. 3. Tercer Diumenge d’Advent, 12 de desembre de 2021. 
  

EL SENYOR ÉS A PROP, 
PERÒ... 

L’ESPEREM AMB JOIA? 
  

Sofonies profetitzava que el Senyor vindria 

a renovar el seu amor envers la humanitat. 

Coincidia amb sant Joan Baptista, que avui ens 

convida a anar  una mica més a fons. Què ens cal 

fer? Realment, més que fer, ens cal deixar-nos fer. 

Tot és obra de Déu, per tant, només se’ns demana disponibilitat perquè la seva gratuïtat amorosa 

actuï en nosaltres. Fer bé les petites coses de cada dia, amb atenció delicada amb les persones 

que ens envolten i necessiten el nostre ajut, compartir el que tenim, no exigir més del compte, i 

aspirar a obrar amb la justícia que brolla de la bondat de Déu. No ho dubtem: Ell ve a salvar-nos!  

Us desitjo un joiós diumenge Gaudete, en l’alegria de les festes que s’acosten. 
 

Mn. Joan Obach Baurier, rector 
 

RECOLLIDA de DOLÇOS NADALENCS 
i SACS de DORMIR 

Des de la Càritas parroquial organitzem aquest recapte  

per a les famílies i persones més necessitades. 

L’horari de recollida serà fins al proper dimecres, 15 de 

desembre, de 8 a 14 h i de 16 a 20 h (accés per la sagristia). 
 

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. 

CONSELL PASTORAL. Dimarts 14 de desembre a les 19 h a la rectoria.  

GRUP TEÒFILS. Dimecres 15 de desembre a les 19.30 h a la rectoria. 

CONSELL D’ECONOMIA PARROQUIAL. Dimecres 15 de desembre a les 19 h a la rectoria. 

CÀRITAS PARROQUIAL. Dimecres 15 de desembre a les 17 h. Trobada per preparar el 

nou projecte de Càritas, des de la parròquia i l’arxiprestat de Sarrià.  
 

 

TERCER CICLE DE CONCERTS D’ORGUE 
Aquest diumenge, dia 12 de desembre, a les 18 h, 

Bernat Bailbé, orgue – Joaquim Tafalla, clarinet. 

Entrada lliure amb aportació voluntària 

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

Moltes gràcies. Us hi esperem! 

 

www.parroquiasarria.net

etet 



EL PROPER DIUMENGE 

COL·LECTA DE NADAL 

PER A CÀRITAS DIOCESANA 
 

La col·lecta dominical de la setmana 

vinent, dies 18 i 19 de desembre, anirà en 

favor de Càritas diocesana de Barcelona, 

com a signe de solidaritat amb els nostres 

germans més necessitats. 

 

CELEBRACIONS DE LA MISSA 

DE LA NIT I DEL DIA NADAL 

Divendres 24 de desembre 

Missa de la Vigília, a les 19 h 
(amb especial atenció a les famílies amb infants) 

Missa del Gall, a les 24 h  
 

Dissabte 25 de desembre 

Missa a les 10 h, 11.30 h, 13 h i 20.15 h  
 

 
  

MANS UNIDES – MERCAT SOLIDARI DE 
NADAL 

 El proper dissabte, 18 de desembre, a les escales del davant de 

l'església, Mans Unides posarà una paradeta de Nadal, amb productes 

nadalencs i solidaris, per donar suport a la seva campanya "Contagia 

Solidaritat per acabar amb la fam" en favor dels projectes educatius a 

l'Àfrica; concretament, al projecte de construcció d'una escola de primària 

a Uganda. Vine i col·labora, no perdis l'oportunitat de ser solidari amb el 

tercer món! 
 

REPRESENTACIONS DE L’ESTEL DE NATZARET AL TEATRE DE SARRIÀ. Dies 18 

i 19 de desembre; i dies 2, 8 i 9 de gener de 2022. Venda d’entrades: http://sarria.fila12.cat/ 
 
 

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 9.30 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 (tancat temporalment). 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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