
 

   

  
 

Any 44. núm. 5. Festa de la Sagrada Família, 26 de desembre de 2021. 
  

 JESÚS, MARIA I JOSEP, 
GUIEU LES NOSTRES FAMÍLIES ! 

  
Era en Belén y era Nochebuena la noche. 

Apenas si la puerta crujiera cuando entrara. 

Era una mujer seca, harapienta y oscura 

con la frente de arrugas y la espalda curvada. 

Venía sucia de barros, de polvo de caminos, 

la iluminó la luna y no tenía sombra. 

Tembló María al verla; la mula no, ni el buey 

rumiando paja y heno igual que si tal cosa. 
 

Tenía los cabellos largos, color ceniza, 

color de mucho tiempo, color de viento antiguo; 

en sus ojos se abría la primera mirada 

y cada paso era tan lento como un siglo. 

Temió María al verla acercarse a la cuna. 

En sus manos de tierra ¡oh Dios! ¿Qué llevaría...? 

Se dobló sobre el Niño, lloró infinitamente 

y le ofreció la cosa que llevaba escondida. 

 

La Virgen, asombrada, la vio al fin levantarse. 

¡Era una mujer bella, esbelta y luminosa! 

El Niño la miraba, también la mula, el buey 

mirábala y rumiaba igual que si tal cosa. 

Era Belén y era Nochebuena la noche. 

Apenas si la puerta crujió cuando se iba. 

María, al conocerla, gritó y la llamó: "¡Madre!" 

Eva miró a la Virgen y la llamó: "¡Bendita!" 

¡Qué clamor, qué alborozo por la piedra y la estrella! 

Afuera aún era pura, dura la nieve y fría. 

Dentro, al fin, Dios dormido, sonreía teniendo 

entre sus dedos niños la manzana mordida.  
(Poema: La Visitadora. Autor: Antonio Murciano)  

 

BALANÇ DE LA COL·LECTA 

DE NADAL DE CÀRITAS DIOCESANA 
 

Total recollit: 4.135 € (any 2020: 6.000 €; any 2019: 5.300€)  
 

Moltes gràcies per totes les aportacions en favor de les famílies 

i les persones més necessitades! 

www.parroquiasarria.net

etet 

ELS MOSSENS DE LA 

PARRÒQUIA US DESITGEM 

UN SANT NADAL I UN MOLT 

BON ANY 2022 PLE DE SALUT 

I DE PAU! 

 
Mn. Joan Obach Baurier, rector 

Mn. Pere Alavedra Granero, vicari 

Mn. Serge Guy Nyongo Mbessa, adscrit 



CELEBRACIONS DE LA MISSA DE CAP D’ANY I REIS 

Divendres 31 de Desembre 

8 h, 10 h i 19.15 h 
Dissabte 1 de Gener  

  Santa Maria, Mare de Déu 
10 h, 11.30 h, 13 h i 20.15 h 

Dimecres 5 de Gener 

8 h, 10 h i 19.15 h 
Dijous 6 de Gener  

Epifania – Festa de Reis 
10 h, 11.30 h, 13 h i 20.15 h 

 
 

 

  

L’ESTEL DE NATZARET AL TEATRE DE SARRIÀ 

Properes representacions; 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 parroquial de Sant Vicenç 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 
 
 

ADORACIÓ EUCARÍSTICA. No es reprendrà fins dilluns 10 de gener, 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. 
 

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 

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

http://www.centredesarria.cat/
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