www.parroquiasarria.net
etet

Any 44. núm. 10. Diumenge quart del temps de durant l’any, 30 de gener de 2022.

DÉU VENÇ SEMPRE DAVANT
TOTES LES CONTRARIETATS
Les paraules de Jesús a la sinagoga de Natzaret «Això que avui sentiu contar de mi és el
compliment...» - generen la reacció violenta dels
seus interlocutors: «Indignats, es posaren a peu dret,
el tragueren del poble i el dugueren cap a un cingle
(...) per estimbar-lo».
La missió de Jesús impedeix que el puguin
estimbar des del cingle de la muntanya. L’amor de
Déu manifestat en la persona del seu Fill s’obre pas
Crist ensenyant a la sinagoga de Nazaret
enmig de les contrarietats i el mal del món. Al final
(Anònim del segle XIV, Monestir de Visoki Decani, Kosovo)
del seu camí terrenal, Jesús morirà clavat en la creu
després d’una terrible passió però, amb la seva resurrecció, la mort serà vençuda definitivament,
i la seva presència gloriosa en l’Eucaristia, en la proclamació del seu Evangeli i en la seva
Església, continuarà obrint-se camí fins a la victòria final.
Dimecres vinent celebrarem la festa de la Candelera, com a signe de la llum que mai no
s’apaga. Som cridats a ser testimonis de la llum de Crist, caminant amb coratge per poder arribar,
ajudats per santa Maria i sant Josep, a la glòria lluminosa de l’eternitat. Pregarem especialment
pels religiosos i religioses, que s’han consagrat per anunciar el Regne de Déu amb les seves vides.

Us desitjo un bon diumenge!
Mn. Joan Obach Baurier, rector

FESTA DE LA PRESENTACIÓ
DEL SENYOR, “La Candelera”
Dimecres 2 de febrer
Processó amb les candeles,
que precedeix la
Missa, a les 8, 10 i 20.15 h
“Fa quaranta dies que celebràvem amb goig
el naixement del Senyor. Avui celebrem aquell
dia feliç en el qual Jesús va ser presentat al
temple; externament complia un precepte
legal, de fet es presentava al poble creient.”
Aquestes paraules introdueixen la tradicional processó amb les candeles que s’iniciarà abans de la
missa des de la capella de sant Josep, on està ubicat el nostre pessebre parroquial.

GRUP DE VOLUNTARIAT DE CÀRITAS PARROQUIAL. Dimecres 2 de febrer a les 17.30
h a la rectoria. Cinquena trobada per preparar el nou projecte de Càritas des de la parròquia i
l’arxiprestat de Sarrià.
REUNIÓ DE PREVERES DIOCESANS I RELIGIOSOS DE L’ARXIPRESTAT DE
SARRIÀ. Dijous 3 de febrer a les 12 h a l’Escola Santa Isabel
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.

TERCER CICLE DE CONCERTS D’ORGUE
Diumenge, dia 13 de febrer, a les 18 h
Concert de dones compositores
Guillaume Lawless, orgue – Olga Miracle, soprano
Entrada lliure amb aportació voluntària
per fer front a les despeses de manteniment i de logística dels
concerts. Moltes gràcies. Us hi esperem!

Pelegrinatge a Terra Santa organitzat amb els
Franciscans des de la parròquia de Les Planes
(del 22 al 30 d’agost de 2022)
Reunió informativa
Diumenge 6 de febrer a les 13 h
al Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Les Planes
(c/ Mas Guimbau 29, 08017 Barcelona)
(T. 93 193 67 75, Mn. David Álvarez)

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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