
 

   

  
 

Any 44. núm. 11. Diumenge cinquè del temps de durant l’any, 6 de febrer de 2022. 
  

SENSE DÉU, 
ENS ESCARRASSEM... I RES! 

 

Els deixebles van fer el que Jesús els acabava de dir. 

Calaren les xarxes i «agafaren tant de peix que les 

xarxes s’esquinçaven». Aleshores cridaren als 

pescadors de l’altra barca perquè els ajudessin.  

Quin estil més preciós d’evangelització: escoltar la 

veu de Crist i comptar amb la col·laboració dels 

germans. La vocació cristiana troba la seva plena 

realització quan comprova que tot és un do de Déu. 

Davant del cansament i el neguit que sovint envaeixen la nostra vida, sentim la necessitat de 

parar l’oïda a la veu de l’Esperit, en el silenci de la pregària i en la proclamació de la Paraula; i 

escoltar els germans que tenim més a prop, sense excloure els malalts i els més necessitats. 

Aleshores descobrirem, en la nostra indignitat, que Jesucrist ens demana: «tira endins», sense 

temença. Ell ens assegura l’èxit d’una pesca miraculosa i ens transforma en veritables pescadors. 

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

 

SEREM INSTITUÏTS LECTORS ! 
 

Amb gran goig us anunciem que el proper dimecres 9 de febrer, a les 19.30 h, a la capella 

del Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació 231) rebrem de mans de Mons. Agustí 

Cortés, bisbe de St. Feliu de Llobregat, el ministeri del Lectorat. Es tracta d’una vocació, és a dir, 

una crida (ens criden nominalment!) a proclamar la Paraula i, alhora, a deixar-se commoure per 

la suavitat i dolcesa de la Sagrada Escriptura. No és sinó un apassionant pas envers el ministeri 

sacerdotal i un servei a la fe, que arrela en la paraula revelada. 

Vivim amb agraïment aquest do amb el qual ens beneeix l’Església, un regal per a la nostra 

maduració i configuració amb Jesucrist, la Paraula viva. 

Us demanem pregàries pel nostre procés formatiu i també pels nostres companys Javier Casals 

i Santi Claret, que van col·laborar a la nostra parròquia de Sant Vicenç i que també rebran aquest 

ministeri. 

Joan Piñol i Guillem Lisicic, seminaristes 

 

La setmana vinent, la col·lecta dominical anirà destinada a  

  

Siguem generosos amb les nostres aportacions!  

www.parroquiasarria.net

etet 



 

FESTA DE LA MARE DE DÉU 
DE LOURDES 

El proper divendres 11 de febrer 

Missa a les 8 h, 10 h i 20.15h 
 

Pregària especial per les persones 

que estan malaltes i les que estan 

sota l'advocació de Lourdes. 
 

SOLEMNITAT DE 
SANTA  EULÀLIA, 
VERGE I MÀRTIR 

El proper dissabte 12 de febrer 

Missa a les 8 h, 10 h i 19. 15h 
 

Verge santa Eulàlia, 

protegiu el vostre poble de Sarrià 

 i tots els barcelonins! 
 

 

 

TERCER CICLE DE CONCERTS D’ORGUE 
 

El proper diumenge, dia 13 de febrer, a les 18 h 

Concert de dones compositores 

Guillaume Lawless, orgue – Olga Miracle, soprano 

Aportació voluntària per fer front a les despeses de manteniment 

i de logística del concert. Moltes gràcies. Us hi esperem! 

 

Pelegrinatge a Terra Santa amb la parròquia de Les Planes 

(del 22 al 30 d’agost de 2022) 
 

Contacte: T. 93 193 67 75 (Mn. David Álvarez) 
 

 

CONSELL PASTORAL. Dimarts 8 de febrer a les 19 h a la sala de la Rectoria 

GRUP DE VOLUNTARIAT DE CÀRITAS PARROQUIAL. Dimecres 9 de febrer a les 17.30 

h a la sala de la Rectoria. 

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 
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