
 

   

  

 

Any 44. núm. 13. Diumenge setè del temps de durant l’any, 20 de febrer de 2022. 
  

ESTIMAR ELS ENEMICS... 
ÉS UNA BROMA, NO? 

 

Per què Jesús ens demana un amor que excedeix la capacitat 

humana? De fet, la proposta de Crist és realista i no és cap utopia. 

Si prenem consciència que hi ha una violència excessiva i massa 

injustícies en el món,  algú pot dir-me on trobem la clau per 

erradicar-ho?  

Només contraposarem aquestes situacions dolentes amb un 

“plus” d’amor, un “plus” de bondat. I aquest  "plus" prové de 

Déu:  és la seva misericòrdia, que ha pres carn en Jesús, l’únic que pot "desequilibrar" el món del 

mal cap al bé, a partir del petit i decisiu "món" que és el cor humà.  

Amb raó, la pàgina evangèlica que avui escoltem és considerada la carta magna de la no 

violència cristiana, la qual no consisteix en rendir-se davant el mal – segons una falsa 

interpretació de "parar l’altra galta" (cf. Lc 6, 29) –,  sinó en respondre al mal amb el bé 

(cf. Rm 12, 17-21), trencant així l’espiral de violència i injustícia. D’aquesta forma, es comprèn 

que, per als cristians, la no violència no es un mer comportament tàctic, ans una manera de ser 

de la persona, l’actitud de qui està tan convençut de l’amor de Déu i del seu poder, que no té por 

d’afrontar el mal únicament amb les armes de l’amor i de la veritat. 

Bon diumenge, amb agraïment pels nous confirmats per l’Esperit Sant!  
Mn. Joan Obach Baurier, rector 

 

AQUEST DIUMENGE, DISSET JOVES DE LA NOSTRA PARRÒQUIA 
SÓN CONFIRMATS AMB EL DO DE L’ESPERIT SANT 

 
 

Aquest diumenge, a la missa de les 13h, el bisbe Javier 

Vilanova, auxiliar de Barcelona, imposa les mans i ungeix amb 

el Sant Crisma uns joves que han tornat a la fe i volen viure-la 

seguint Jesús amb plenitud. Com a comunitat parroquial, 

donem-ne gràcies a Déu i demanem la gràcia de l’Esperit Sant 

per a ells i per als seus familiars i amics. 

 

Total recollit a la col·lecta del passat diumenge: 4.155 €  

(any 2021: 4.080 €; any 2020: 3.985 €). Gràcies per la generositat de tots! 

 

www.parroquiasarria.net
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FESTA DE LA CÀTEDRA DE SANT PERE 

DIMARTS 22 DE FEBRER 
 

La càtedra fa referència al seient on un bisbe té el tron des del 

qual predica. D’aquesta arrel prové la paraula catedral, per 

exemple. En la festa litúrgica de la Càtedra de sant Pere, l’Església 

celebra de manera especial el ministeri petrí: el servei que Jesucrist 

va confiar a l’apòstol sant Pere de confirmar i guiar l’Església en 

la unitat de la fe. La càtedra és símbol de l’autoritat del bisbe i del 

seu ensenyament evangèlic en favor del poble de Déu. La tradició 

d’aquesta festa és molt antiga. Tenim testimonis que al segle IV ja 

se celebrava a Roma.  

Preguem, per tant, pel papa Francesc, successor de l’apòstol sant 

Pere, perquè es mantingui fidel a la missió que li ha estat confiada 

de pasturar el poble sant de Déu.  
 

 

PELEGRINATGE AMB LES PARRÒQUIES DE 
SANT VICENÇ I SANT OLEGUER  

AL SUD D’ITÀLIA 

 (22-29 d’abril de 2022) 
 

Pernoctarem a San Giovanni Rotondo (Santuari de sant Pius de 

Pietrelcina) i visitarem el millor de la Puglia (Bari, Brindisi, 

Otranto, Galatina, Alberobello i Trani) i Matera, la joia de la 

Basilicata. Ja s’ha format un grup de 32 persones. 

Animeu-vos a participar-hi! 

Més informació i inscripcions en horari del despatx 

parroquial. 
 

REUNIÓ DE LA JUNTA DEL CP. Dilluns 21 de febrer a les 19.30 h a la sala Tramuntana del 

Centre Parroquial.  

GRUP DE VOLUNTARIAT DE CÀRITAS PARROQUIAL. Dimecres 23 de febrer a les 

17.30 h a la sala de la Rectoria. 

RECÉS DE MATRIMONIS DEL PROJECTE D’AMOR CONJUGAL, APADRINAT PER  

LA NOSTRA PARRÒQUIA. Del divendres 25 al diumenge 27 de febrer a la Casa Mare Ràfols 

de Vilafranca del Penedès.   

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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