
 

   

  
 

Any 44. núm. 4. Quart Diumenge d’Advent, 19 de desembre de 2021. 
  

 FELIÇ AQUELLA 
QUE HA CREGUT! 

  

L’episodi de la Visitació, tan bellament 

representat en el retaule del Roser de la nostra 

parròquia, i que avui és proclamat a l’Evangeli, 

expressa també la 

bellesa de l’acolliment 

recíproc. 

Advent i Nadal són uns temps indicats per imitar santa María, 

visitant a qui viu en dificultats, especialment els malalts,  els 

empresonats, els ancians i els infants. Imitem també santa Elisabet, 

que acull l’hoste com a Déu mateix: sense desitjar-lo, mai no 

coneixerem el Senyor; sense esperar-lo ni cercar-lo, mai no el 

trobarem. 

Amb la mateixa joia de Maria, que corre de pressa vers la seva 

cosina (cf. Lc 1, 39), també nosaltres anem a l’encontre del Senyor que 

ve. Preguem perquè tots busquin Déu i descobreixin que és Déu mateix 

qui ve a visitar-nos. A Maria, Arca de la Nova i Eterna Aliança, 

confiem el nostre cor perquè el faci digne d’acollir la visita de Déu en 

el misteri del seu Naixement. Feliç vós, oh Maria, que heu cregut! El 

vostre Sí ens ha obert les portes de la salvació!  

Us desitjo un bon diumenge i un joiós i sant Nadal. 
Mn. Joan Obach Baurier, rector 

 

ADORACIÓ EUCARÍSTICA. De dilluns a dijous, de les 8.30 h fins a les 20 h a la capella del 

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

HORARIS PER PODER REBRE EL SAGRAMENT DE LA PENITÈNCIA 
Per tal de facilitar el poder rebre el Sagrament del Perdó abans de Nadal, l’horari d’aquesta setmana 

serà: de dilluns a dijous de 9.30 a 10 h i de 19.30 a 20.15 h. Divendres 24 de desembre: de 9.30 a 

10 h; de 18.15 a 19 h; i de 19.45 a 20.15 h).  
 

 AVUI, COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA 

DE NADAL DE CÀRITAS DIOCESANA 
 

La col·lecta va destinada a Càritas diocesana de Barcelona, 

com a prova concreta de solidaritat amb les famílies i els  

germans menys afavorits. 

www.parroquiasarria.net

etet 



CELEBRACIONS DE LA MISSA 

DE LA NIT I DEL DIA NADAL 

Divendres 24 de desembre 

Missa de la Vigília, a les 19 h i a les 20.15h 
(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 

       ~ 
Diumenge 26 de desembre (Horari dominical habitual) 

Festa de la Sagrada Família de Natzaret, Jesús, Maria i Josep 

En ser diumenge, aquest any no celebrem litúrgicament 

la festa de sant Esteve protomàrtir, 

tot i mantenir la tradició festiva i familiar a casa nostra   
 

  

REPRESENTACIONS DE L’ESTEL DE NATZARET AL 

TEATRE DE SARRIÀ. 

Els pastorets que es fan a Sarrià des de 1907 estan en marxa 
  

Dia 19 de desembre; i dies 2, 8 i 9 de gener de 2022 a les 17.30 h. 

Venda d’entrades: http://sarria.fila12.cat/ 

 

Els pastorets es representen al poble de Sarrià des de l’any 1907. Amb el guió de Ramon Pàmies 

i la música de Miquel Ferrer amb aportacions d’Àngel Obiols, l’espectacle compta amb la 

participació voluntària de les seccions i grups que conformen el Centre de Sarrià, així com altres 

persones a títol individual. És un espectacle familiar i de col·laboració mútua, obert a tots els 

públics i amb orquestra en directe. 
 
 
 

CAMPANYA DE JOGUINES A LES PLANES 
Un any més demanem la vostra col·laboració per recollir joguines i material escolar per ajudar 

21 infants del barri de Les Planes. Que cap infant es quedi sense la il·lusió d’aquestes festes. 

Podeu deixar al Centre Parroquial de Sarrià (C/ Pare Miquel de Sarrià, 8) les joguines noves per 

poder distribuir-les la nit de Reis. Moltes gràcies per la vostra generositat! Mn. David Álvarez 
 
 

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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