
 

   

  
 

Any 44. núm. 1. Primer Diumenge d’Advent, 28 de novembre de 2021. 

  

ADVENT: ESPEREM TRES 
VINGUDES DE CRIST 

  

L’expectació d’aquest temps de gràcia és molt gran. 

En la litúrgia de l'Advent, a partir del 17 de desembre, 

recordarem i celebrarem la primera vinguda de Jesús amb 

l’encarnació del Verb de Déu, en el seu naixement, el dia de 

Nadal. 

Fins al dia 16 de desembre, els textos litúrgics parlen de la segona vinguda, que s'esdevindrà a 

la fi del món, quan Jesucrist vindrà a judicar els vius i els morts, com recitem en el Credo. 

Finalment, hi ha encara una vinguda intermèdia: el Senyor es fa sempre present en el cor dels 

creients, per la pregària, individual i comunitària, en les celebracions litúrgiques i a través de les 

obres de caritat envers els germans, que són imatge viva de Crist.  

Us desitjo un joiós temps de preparació en l’espera atenta del Senyor que ve a salvar-nos. 
 

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 15 de desembre, de dilluns 

a dissabte, 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.  

www.parroquiasarria.net

etet 



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 

 

SOLEMNITAT DE LA IMMACULADA 
CONCEPCIÓ DE LA BENAURADA 

VERGE MARIA 

Dimecres 8 de desembre 

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

Missa de vigília (dimarts, dia 7) a les 19.15 h 
  

A partir del dilluns, dia 29 de novembre, 

la predicació de la missa del vespre tindrà present 

el novenari de la Verge Immaculada   

 
NOVENA A LA IMMACULADA, fins al 3 de desembre 

De dilluns a divendres a les 18.30h 

Capella de la Puríssima del temple parroquial 

Pregària de la Novena i tot seguit Sant Rosari 
 

 

 

Tiquet: 4€ 

(Socis: 2€) 

 

 

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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