
 

   

  
 

Any 44. núm. 12. Diumenge sisè del temps de durant l’any, 13 de febrer de 2022. 
  

GRÀCIES PER TANT,  
BISBE TONI VADELL! 

 

Carta del Card. Joan Josep Omella en ocasió del 

traspàs de Mons. Antoni Vadell i Ferrer (1972-2022) 
 
Barcelona, 12 de febrer de 2022, solemnitat de Santa Eulàlia. 

 

«Els camins del Senyor són inescrutables»  

 

Al Poble de Déu que pelegrina a Barcelona. 

Amb profund dolor us comunico que el nostre 

benvolgut bisbe auxiliar, Mons. Antoni Vadell i Ferrer 

ens ha deixat, ha anat a la casa del Pare. 

La medicina, els metges i el personal sanitari han fet el que estava al seu abast, però no han 

pogut fer més. 

Tots nosaltres, poble sant de Déu, hem pregat i seguit de prop la seva evolució i ens dol la seva 

marxa tan ràpida i gairebé sense poder-nos acomiadar d’ell. 

El confiem a les mans amoroses de la Mare de Déu sota les advocacions tan estimades per a ell 

com la de la Mercè, la Montserrat i la Mare de Déu de Lluc. 

Demanem i confiem que des de la casa del Pare ens ajudi en la tasca evangelitzadora que amb 

tanta il·lusió portava al cor de pastor. 

Posem en les mans del Senyor a la seva mare, Antònia, al seu germà Joan i la resta de familiars 

així com a les persones que l’han atès amb tanta entrega en aquest temps de malaltia. 

Benvolgut germà Antoni, descansa en Pau. Tingues-nos presents en el teu cor de germà i amic 

perquè nosaltres et portem en el nostre. Que Crist ressuscitat et doni la vida eterna. 
 

† Cardenal Joan Josep Omella 

Arquebisbe de Barcelona 

 

CONFIRMACIÓ DE JOVES ADULTS A LA NOSTRA PARRÒQUIA 
 

El proper diumenge, dia 20 de febrer, a la missa de 13h, disset joves de la parròquia 

d’entre 20 i 35 anys, rebran el sagrament de la confirmació de mans del bisbe Javier Vilanova, 

auxiliar de Barcelona. Alguns d’aquests joves han tornat a la fe, gràcies a l’experiència dels 

recessos d’Effetá, uns altres per l’amistat de persones que viuen la fe o bé gràcies a preparar-se 

per al matrimoni. Tots ells tenen quelcom en comú: volen viure la seva fe en Jesús amb plenitud.  

Donem gràcies a Déu per aquests joves, acompanyats de les seves famílies i amistats i de tota 

la comunitat parroquial. Demanem que llur exemple sigui un bon estímul per a que molts altres, 

moguts per la gràcia de l’Esperit Sant, es deixin configurar a Jesucrist, Camí, Veritat i Vida. 

 

www.parroquiasarria.net

etet 



Avui, la col·lecta dominical va destinada a 

  

Siguem generosos amb les nostres aportacions! 
  

Horaris dels actes amb motiu de la mort de 

Mons. Antoni Vadell i Ferrer, bisbe, auxiliar de Barcelona  

   

Diumenge 13 de febrer 

11.40 h – Arribada i acollida del fèretre a la catedral basílica metropolitana de Barcelona per part del 
cardenal arquebisbe de Barcelona i dels dos bisbes auxiliars. 
12.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h – Capella ardent a la capella del Sant Crist de Lepant, a la 
catedral de Barcelona. 
Dilluns 14 de febrer 
8.30 a 11.00 h Capella ardent al cor de la catedral de Barcelona. 
11.00 h Missa exequial corpore insepulto a l’altar major de la catedral de Barcelona. Presidirà 
l’arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella. 
Dimarts 15 de febrer 
17.00 h Missa exequial corpore insepulto a la catedral de Mallorca. Presidirà el bisbe de Mallorca, 
Mons. Sebastià Taltavull. Posteriorment, el fèretre serà traslladat al santuari de Nostra Senyora de 
Gràcia (Llucmajor, Mallorca) on rebrà sepultura en un acte familiar i privat. 
 

 

 

 

TERCER CICLE DE CONCERTS D’ORGUE 
 

Aquest 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! 

 

GRUP DE VOLUNTARIAT DE CÀRITAS PARROQUIAL. Dimecres 16 de febrer a les 

17.30 h a la sala de la Rectoria. 

GRUP TEÒFILS. Dimecres 16 de febrer a les 19.30 h a la rectoria. 

GRUP DE P.A.C. (Projecte Amor Conjugal). Dimecres 16 de febrer a les 21 h a la Rectoria. 

GRUP DE PASTORAL DE LA SALUT. Divendres 18 de febrer a les 9 h a 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 

BIZUM  (Parròquia) Donatiu ONG 00687 Correu electrònic: santvicenc181@arqbcn.cat 

http://www.centredesarria.cat/
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