
 

   

  
 

Any 44. núm. 7. Festa del Baptisme del Senyor, 9 de gener de 2022. 
  

UNGIT PER L’ESPERIT SANT 
  

Aquell dia, Jesús deixà enrere la seva casa de Natzaret i 

trenta anys de silenci amagat, i s’acostà a aquell singular 

predicador que batejava al riu Jordà. Va arribar enmig 

d’una multitud que vivia en l’expectació i escoltava 

atentament les paraules que sortien dels llavis del Baptista.  

En veure tota aquella gent, Jesús es posà a la cua, com si 

fos un més, esperant el seu torn per ser batejat. Quina 

humilitat més sorprenent, la de Jesús! 

Es podria afirmar que la pobresa i la petitesa  d’aquell 

infant, del qual hem celebrat fa pocs dies el seu naixement, 

no han desaparegut en el Jesús adult. La humilitat d’aquell 

nen no ha minvat mentre ell creixia. A nosaltres, no 

obstant, ens passa justament el contrari: com més 

creixem en edat, més savis, més forts i independents ens sentim. 

Jesús adult es posa a la fila dels pecadors i es deixa batejar; i a la fi dels seus dies arribarà a 

agenollar-se per rentar els peus als seus deixebles i coneixerà la terrible humiliació de la Creu. 

Va començar la seva vida posat en la fusta d’una  menjadora i l’acabarà clavat en la fusta d’una 

creu. Heus aquí el nostre Déu, aquell que avui se’ns manifesta i al qual volem seguir de veritat.  
 

“Accepteu, Senyor, els dons que us presentem 

en celebrar la manifestació del vostre Fill estimat; 

feu que l’ofrena dels vostres fidels es converteixi en el sacrifici 

d’aquell que volgué rentar els pecats del món”. 
 

Amb aquestes paraules de la pregària sobre les ofrenes de la missa d’avui, amb la qual cloguem 

el temps de Nadal i iniciem el temps de durant l’any, us desitjo  a tots molt bon diumenge en la 

festa del Baptisme del Senyor, que ens crida a viure joiosament la nostra condició de batejats. 
 

Mn. Joan Obach Baurier, rector 

 

FESTA DE SANT VICENÇ, MÀRTIR 

EL NOSTRE PATRÓ  
 

Diumenge 23 de gener a les 11.30 h 

M MISSA SOLEMNE 

Acabada la missa, audició del tradicional 

ROSARI PASTORIL 
Participació: Orquestra 3 Nations Ensemble, Orfeó Sarrianenc, 

Cor de cambra Dyapason i altres cantaires 

  

www.parroquiasarria.net

etet 

Fresc de la Capella del Baptisteri parroquial 



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)  
 

Aprofitem aquesta Setmana de 

Pregària per recordar, pregar i 

conèixer els ‘altres’ cristians, però 

sobretot per sentir el fort requeriment 

de Jesucrist que siguem u perquè 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 a la Catedral de Barcelona, dimarts dia 18 de gener, a les         

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

 

BENEDICCIÓ D’ANIMALS I MASCOTES 

Festa de Sant Antoni Abat 
 

Dilluns 17 de gener a les 17.30 h 
 

Plaça de Sarrià 

(davant la façana de l’església de Sant Vicenç) 
 

 

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. 
 

GRUP DE VOLUNTARIAT DE CÀRITAS PARROQUIAL. Dimecres 12 de gener a les 

17.30 h. Segona trobada per preparar el nou projecte de Càritas de la parròquia i  l’arxiprestat de 

Sarrià.  
 

CONSELL PASTORAL. Dimarts 18 de gener a les 19 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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