
 

   

  

 

Any 44. núm. 14. Diumenge vuitè del temps de durant l’any, 27 de febrer de 2022. 
  

PAU A LA TERRA, 
NO A LA GUERRA! 

 

Voldria fer una crida a tothom, creients i no 

creients. Jesús ens ha ensenyat que a la insensatesa 

diabòlica de la violència es respon amb les armes de 

Déu, amb la pregària i el dejuni. Convido a tots a fer 

del proper 2 de març, Dimecres de Cendra, una 

Jornada de dejuni per la pau. Animo de manera 

especial els creients perquè aquell dia es dediquin 

intensament a la pregària i al dejuni. 

Que la Reina de la pau preservi el món de la bogeria de la guerra! 
Papa Francesc 

 

DIMECRES VINENT, DIA 2 DE MARÇ, INICIEM LA QUARESMA  

Missa amb la imposició de la cendra a  les 8 h, 10h i 20.15 h 

DESPRÉS DE LA MISSA VESPERTINA, HORA SANTA PER LA PAU A UCRAÏNA 

a l’altar major, amb l’exposició del Santíssim Sagrament.  

Seguint la invitació del papa Francesc, 
pregarem perquè s’aturi la guerra i retorni la pau i el diàleg. 

 
 

ROMIATGE A L’ERMITA DE SANT MEDIR 
Dijous, dia 3 de març 

 
 

La missa serà a les 11.30 h a l’esplanada de l’ermita 

de Sant Medir (Camí de Sant Medir, 1, 08198, Sant Cugat del 

Vallès). Després de la missa, hi haurà diversos actes populars 

fins a les 13.30 h. S’hi pot accedir caminant o amb vehicle. 

 

CONFERÈNCIES QUARESMALS 2022 
Els dimecres 9, 16, 23 i 30 de març, a les 19 h 

Les ponències seran al Teatre del Centre Parroquial (c/ Pare Miquel de Sarrià, 8)  

Dia 9: "De cendres a al·leluia: la quaresma en la celebració litúrgica” (Mn. Serge Guy Nyongo) 

Dia 16: "Veure i viure les sorpreses de l’Esperit: el discerniment espiritual” (Bisbe Javier Vilanova) 

Dia 23: "Lliures per estimar" (Gna. Margarita Bofarull, religiosa del Sagrat cor) 

Dia 30: "Claus de discerniment per dir sí a una veritable conversió a Jesús" (Mn. Josep Vidal, DP) 

www.parroquiasarria.net

etet 

https://www.bing.com/local?lid=YN6306x12845330482969240762&id=YN6306x12845330482969240762&q=Ermita+de+Sant+Medir&name=Ermita+de+Sant+Medir&cp=41.44316864013672%7e2.1209521293640137&ppois=41.44316864013672_2.1209521293640137_Ermita+de+Sant+Medir
https://www.bing.com/local?lid=YN6306x12845330482969240762&id=YN6306x12845330482969240762&q=Ermita+de+Sant+Medir&name=Ermita+de+Sant+Medir&cp=41.44316864013672%7e2.1209521293640137&ppois=41.44316864013672_2.1209521293640137_Ermita+de+Sant+Medir


NOU ESPAI D’ACOLLIDA 

DE CÀRITAS PARROQUIAL 

A SANT VICENÇ DE SARRIÀ  

ATENCIÓ A PERSONES NECESSITADES I 

AMB SITUACIÓ DE VULNERABILITAT 

 

Tots els dimecres de 17.30 a 18.30 h 

entrant per la Rectoria de la parròquia. 

 

Després de dos mesos de preparació i havent 

rebut formació a través del personal de Càritas diocesana, un grup de voluntaris i voluntàries 

de la nostra parròquia estarà disponible tots els dimecres en l’horari indicat, per escoltar i 

atendre persones en situació de vulnerabilitat, intentant trobar junts respostes a les seves 

necessitats.   

Caminem junts per estar a prop de tothom! 

 

«No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a 

su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos» 

(Carta a las Gálatas 6,9-10a) [cita bíblica escogida por el papa Francisco para el mensaje de Cuaresma 2022] 

 

 

PELEGRINATGE AMB LES PARRÒQUIES 
SANT VICENÇ, SANT OLEGUER I SANT 

LLORENÇ, AL SANTUARI DEL “PADRE PIO” 
I A LA REGIÓ DE LA PUGLIA (SUD D’ITÀLIA) 

 (22-29 d’abril de 2022) 
 

Visitarem San Giovanni Rotondo,  també Bari, Brindisi, Otranto, 

Galatina, Alberobello i Trani (regió de la Puglia) i i Matera, la joia 

de la Basilicata. Ja s’ha format un grup de 36 persones. 

Més informació i inscripcions en horari del despatx 

parroquial. 

REUNIÓ INFORMATIVA: Dilluns 7 de març a les 18.30 h a 

la sala de la rectoria. Animeu-vos a participar-hi! 

 

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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