
 

   

  
 

Any 44. núm. 8. Diumenge segon del temps de durant l’any, 16 de gener de 2022. 
  

JESÚS MANIFESTA 
LA SEVA GLÒRIA ALS SEUS 

DEIXEBLES A CANÀ DE GALILEA 
  

  
El temps de durant l’any ens permet redescobrir la gràcia del 

diumenge, el dia en el qual el Senyor ens pren de la mà com 

l’espòs a la seva esposa en el dia del casament. El diumenge 

s’assembla a aquelles noces de Canà de Galilea, quan Jesús 

retornà l’alegria dels nuvis en convertir l’aigua en vi. Les sis 

piques de pedra són com els sis dies feiners de la nostra 

setmana. A la invitació de la seva Mare, “Feu tot el que ell us 

digui”, Jesús demana que  els omplim amb el millor de 

nosaltres mateixos, essent l’aigua una suggerent imatge de 

l’esforç i del fidel compliment dels nostres deures quotidians impulsats per la força de l’Evangeli. 

Si seguim les indicacions de Jesús, aquesta aigua es convertirà en el vi nou que es renova 

setmanalment en la festa dominical. 

Us desitjo un joiós diumenge i una molt bona setmana de pregària per la unitat dels cristians. 
 

Mn. Joan Obach Baurier, rector 

 

FESTA DE SANT VICENÇ, DIACA I MÀRTIR 

EL NOSTRE PATRÓ  
 

MISSA SOLEMNE, 

el proper diumenge 23 de gener a les 11.30 h. 

Després de la missa, 

ofrena floral de la Colla castellera de Sarrià 

i audició del tradicional ROSARI PASTORIL 
Participen: Orquestra 3 Nations Ensemble, Orfeó Sarrianenc, 

Cor de cambra Dyapason i altres cantaires 
 

  

EN MEMÒRIA DE LA SRA. MARIA LLUÏSA CAPDEVILA 

feligresa de la parròquia 
Va morir el passat 14 de gener en la pau de Crist, als 97 anys d’edat, havent rebut els Sants 

Sagraments. Dona de gran empenta, li agradava molt el teatre, gràcies al qual va conèixer a qui 

va ser el seu espòs. Mare de quatre fills i àvia de deu nets. Afeccionada a passejar en bicicleta 

per les terres del Penedès, fins que va complir 90 anys.  

L’hem encomanat a la misericòrdia de Déu, amb la celebració del ritu exequial, aquest 

diumenge a les 9.15 h a la nostra parròquia. Que descansi en pau. Amén.    

www.parroquiasarria.net

etet 



SETMANA DE PREGÀRIA PER A LA UNITAT 

DELS CRISTIANS (18 - 25 de gener de 2022) 
  

« Hem vist la seva estrella a Orient, i hem vingut a adorar-lo » (Mt 2,2)  
 

El proper dimarts comença la Setmana de Pregària. És un 

moment  propici per recordar, pregar i conèixer els ‘altres’ 

cristians, però sobretot per sentir el fort requeriment de 

Jesucrist a treballar per la unitat, si volem que el món cregui. 

Només des de la unitat, si caminem junts sota la mirada 

amorosa de Déu, en un sol cor i una sola ànima, farem 

creïble la fe en Crist a tants germans nostres allunyats per 

l'escàndol de la divisió.  

La celebració ecumènica que dona inici a la Setmana de Pregària per a la Unitat dels Cristians 

a la nostra arxidiòcesi tindrà lloc el proper dimarts dia 18 de gener, a les 19 h, a la Catedral 

de Barcelona, i serà presidida per Mons. Javier Vilanova, bisbe auxiliar de Barcelona.  

 

BENEDICCIÓ D’ANIMALS I MASCOTES 

Festa de Sant Antoni Abat 
Aquest dilluns, dia 17 de gener, a les 17.30 h 

a la Plaça de Sarrià, davant la façana de l’església 
 

Conegut també com Antoni el Gran, sant Antoni del porquet o sant 

Antoni dels ases (Memfis, 250 – Kolzim, 17 de gener de 356) va ser 

un anacoreta i sant d'origen egipci. Va néixer en el si d'una família 

apoderada. En quedar-se orfe de ben jove, però, va repartir la seva 

fortuna entre les persones més necessitades i va iniciar una vida d'ermità. 

L’any 270 es retirà al desert on passà la major part de la seva vida. 

 

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. 

JUNTA DEL CENTRE PARROQUIAL. Dilluns 17 de gener a les 19.30 h a la sala Tramuntana 

del Centre. 

CONSELL PASTORAL. Dimarts 18 de gener a les 19 h a la rectoria. 

GRUP DE VOLUNTARIAT DE CÀRITAS PARROQUIAL. Dimecres 19 de gener a les 

17.30 h a la rectoria. Tercera trobada per preparar el nou projecte de Càritas des de la parròquia i  

l’arxiprestat de Sarrià. 

GRUP TEÒFILS. Dimecres 19 de gener a les 19.30 h a la rectoria. 

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 9.30 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 
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