
 
   

  
 

Any 44. núm. 6. Diumenge Segon després de Nadal i Solemnitat de l’Epifania, 2-6 de gener de 2021. 
  

 DEIXEM-NOS GUIAR 
PER L’ESTRELLA 

  
  

Com aquells mags vinguts d’Orient, 
també nosaltres volem presentar el nostre 
homenatge i adorar aquell Infant nascut a 
Betlem, misteri de la nostra salvació. El 
seu naixement ens manifesta el camí de la 
veritat i ens promet la vida del Regne del 
Cel. 

En començar un nou any, deixem-nos 
guiar per l’estrella, que és la Paraula de 
Déu, seguim-la fidelment al llarg de la 
nostra vida, caminant amb l’Església, on la  
Paraula ha plantat la seva tenda. El nostre 

camí estarà sempre il·luminat per una llum que cap altre signe no pot donar-nos. 
 

La Llum resplendeix en la foscor, 
però la foscor no ha pogut ofegar-la. 

 

També nosaltres podrem convertir-nos en estrelles per als altres, i reflectir la llum que Crist ha 
fet brillar sobre nosaltres. Que durant aquest any 2022, l’Esperit del Senyor ens permeti créixer 
cada dia més en el reconeixement de la presència de Déu en la nostra vida i en la dels altres, amb 
l’alegria de sentir-nos estimats per Ell, amb el coratge de continuar proclamant l’Evangeli a 
aquells que el desconeixen, amb l’esperança de descobrir els camins que hem de recórrer, en la 
recerca de la veritat, de l’amor i de la felicitat. 

 Us desitjo un bon diumenge de Nadal i, el proper dijous, una joiosa diada de Reis. 
 

Mn. Joan Obach Baurier, rector 
 
 

CELEBRACIONS DE LA MISSA DE REIS 
 

Dimecres 5 de Gener 
8 h, 10 h i 19.15 h (vigília) 

 

Dijous 6 de Gener  
Epifania – Festa de Reis 

10 h, 11.30 h, 13 h i 20.15 h 
 

 

www.parroquiasarria.net

Detall del Pessebre parroquial (Capella de Sant Josep)   



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 
 

QUI SÓN ELS REIS MAGS? 
 

Els Reis Mags, Reis d’Orient o simplement els 
Reis o els Reixos són, segons el Nou Testament, 
uns mags que, guiats per un estel, van portar 
regals a Jesús. Aquests regals van ser or, encens 
i mirra. L’evangeli de Mateu (l’únic llibre de la 
Bíblia que en parla) no especifica quants eren, 
només diu que eren mags (en algunes 

traduccions en diu savis) i que venien d’orient. Amb el temps, aquests mags van passar a ser tres 
astròlegs i després reis, que fins i tot tenen nom: Melcior, Gaspar i Baltasar, que es consideren 
originaris d’Europa, Àsia i Àfrica respectivament. 

 
 

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. 
 

 

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 
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