
 

   

  
 

Any 44. núm. 9. Diumenge tercer del temps de durant l’any, 23 de gener de 2022. 
  

AMB L’EXEMPLE DE SANT VICENÇ,  
LA PARAULA DE DÉU ENS ESPERONA 

 

 

 

 

 
 

  
L’inici de l’evangeli de Lluc, que escoltem aquest diumenge a la 

missa, desvetlla en nosaltres la necessitat d’atansar-nos més a la 

Paraula divina perquè doni fruit en nosaltres. És molt important que 

trobem un espai de temps enmig del nostre ritme diari per llegir la 

Bíblia establint un diàleg amb Déu, ja que Ell vol parlar-nos i 

revelar-nos els seus secrets més profunds. 

Sota la intercessió del diaca i màrtir sant Vicenç, el nostre patró, 

som convidats un cop més a donar valor a la Paraula de Déu. Com 

a cristians catòlics, hauríem de desitjar llegir-la, meditar-la i 

convertir-la en aliment per a la vida personal, familiar, comunitària 

i pastoral. Si invoquem cada dia l’Esperit Sant, la Paraula guiarà 

també el nostre “caminar junts” com a Església, sinodalment, per tal 

de discernir el moment present amb serenor i així afrontar el futur 

amb esperança. Demanem-ho amb confiança al nostre patró, com cantem en els Goigs: 

“Sigueu nostre intercessor, Vicenç, màrtir gloriós!” 

Bon diumenge i joiosa festa de sant Vicenç a tota la comunitat parroquial i a tots els sarrianencs! 
Mn. Joan Obach Baurier, rector 

 

FESTA DE SANT VICENÇ, 

PATRÓ DE LA NOSTRA PARRÒQUIA 
 

MISSA SOLEMNE, 

Aquest diumenge 23 de gener a les 11.30 h. 
 

Després de la missa, 

la COLLA CASTELLERA DE SARRIÀ 

aixeca un pilar davant l’altar i fa l’ofrena floral. 

A continuació, audició del tradicional 

ROSARI PASTORIL i cant de la Salve Regina 
Orquestra 3 Nations Ensemble, Orfeó Sarrianenc, 

Cor de cambra Dyapason i altres cantaires 
 

 

GRUP DE VOLUNTARIAT DE CÀRITAS PARROQUIAL. Dimecres 26 de gener a les 

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

l’arxiprestat de Sarrià. 

www.parroquiasarria.net

etet 



SANT VICENÇ, DIACA I MÀRTIR, 

testimoni de Paraula i de Vida per als nostres temps 
 

Sant Vicenç (que vol dir invencible, invicte…) és un màrtir del segle IV. En temps de 

persecució religiosa, no va abdicar de la seva fe, no es va deixar “vèncer” per les dificultats i va 

voler ser fidel a la fe en Crist fins a les darreres conseqüències. La seva mort i, de fet la seva vida, 

encara que no se’n coneix amb detall, és un testimoniatge heroic i un estímul engrescant de 

coherència i fidelitat a l’Evangeli, de servei i lliurament generós a Crist i la seva Església. 

Sant Vicenç ja apareix als primers martirologis i, fins i tot, és citat per sants posteriors com sant 

Agustí: “Sant Vicenç, vencedor en tot. Va vèncer en les paraules i va vèncer en els turments, va 

vèncer en la confessió i va vèncer en la tribulació, va vèncer abrasat pel foc i va vèncer a l’ésser 

llençat a les ones, va vèncer finalment a l’ésser turmentat i va vèncer al morir per la fe”. 

Vicenç neix a Osca, a finals del segle III, en una família romana cristiana benestant, de l’alta 

vida política de la regió. Els cristians en aquell temps eren tolerats i àdhuc alguns ocupaven alts 

càrrecs. Abans de la persecució de Dioclecià (303-311), Vicenç estudià a Saragosa, on conegué 

el bisbe Valeri. Destacà en la pietat així com també en els estudis. Dins aquesta vida virtuosa fou 

ordenat diaca de mans del bisbe Valeri i es posà al seu servei: s’encarregava del més pobres i 

necessitats. Destacà també en la predicació, ja que el seu bisbe, que era tartamut, li encomanava 

sovint que el substituís en el ministeri de la Paraula.  

Arribà, però, la persecució, cada cop més cruel. El bisbe Valeri i el seu diaca Vicenç foren 

forçats a abdicar de la fe. En cap moment no es van fer enrere i patiren moltes tortures. Primer 

van ser empresonats i, després, desterrats cap a València, en un viatge molt dur per tots dos. 

Arribaren d’allò més fatigats. A sant Valeri, però, se l’endugueren cap a França. Sant Vicenç 

hagué de patir molts turments fins morir el 22 de gener de l’any 304. Als plafons del retaule de 

la nostra parròquia (els originals són al MNAC) copsem diferents escenes dels martiris que va 

patir: lligat, assotat, esquinçat per ferros, exposat al foc de la graella… 

Sant Vicenç despertà gran devoció i popularitat, no només amb les referències escrites sinó 

també amb les seves relíquies, que s’estengueren per tot el món cristià d’aleshores. Vicenç és un 

fort testimoniatge que perdura fins als nostres dies i, des de la situació que sigui, per molt grans 

que siguin les dificultats, ens esperona a seguir el Senyor ben decidits, tal com ell va fer. 
(Text adaptat del llibret “Sant Vicenç, màrtir, el color de la fe”) 

 

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. 

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 

http://www.centredesarria.cat/
mailto:santvicenc181@arqbcn.cat

