
 

   

  

 

Any 44. núm. 16. Diumenge segon de Quaresma, 13 de març de 2022. 
   

NO ÉS POSSIBLE VEURE 
LA GLÒRIA DE JESÚS SI VIVIM ENSOPITS 

 

La lluita contra la son permet que els apòstols Pere, Jaume i Joan "vegin" 

la glòria de Jesús en la seva Transfiguració. Aleshores el ritme 

s’accelera: mentre Moisès i Elías s’allunyen del Mestre, Pere parla i, mentre 

està parlant, un núvol els embolcalla amb la seva ombra. Els ulls ja no poden 

veure, però les oïdes poden escoltar la veu que surt del núvol:  «Aquest és el 

meu Fill, el meu elegit; escolteu-lo». Un altre núvol havia revelat temps 

ençà la glòria de Déu al poble que pelegrinava pel desert. Un tercer núvol 

invisible cobreix l’altar durant la pregària eucarística de la missa. L’Esperit Sant revela la 

presència del Fill amb el qual ens oferim al Pare perquè ens transformi i ens doni un cor nou. 

L’Eucaristia ens envigoreix, ens divinitza i ens capacita perquè, fugint de l’ensopiment general, 

il·luminem aquest món nostre tan dividit. Del sense sentit i de l’amenaça de guerra, els cristians 

hem d’aportar comunió, fraternitat i pau, perquè la humanitat redimida es vegi transfigurada i 

configurada al cos gloriós de Jesucrist (cf. Carta als Filipencs 3, 21). 

Santa Maria, reina de la pau, ajudeu-nos! Mn. Joan Obach Baurier, rector 
 

CONFERÈNCIES QUARESMALS 2022 
a Sant Vicenç de Sarrià 

 

Els dimecres 16, 23 i 30 de març, a les 19 h 

Teatre del Centre Parroquial (c/ Pare Miquel de Sarrià, 8)  

 

Aquest dimecres, dia 16 de març: 

" Veure i viure les sorpreses de l’Esperit: el discerniment espiritual” 
Mons. Javier Vilanova, bisbe, auxiliar de Barcelona 

 

Properes conferències: 
 

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

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

permanent de Barcelona) 

Tothom hi és convidat. Entrada lliure, complint les mesures Covid. 

CONCERT BENÈFIC DE SANT JOSEP A FAVOR DE PROJECTE MATERNITY. Cor 

de guies i Scouts d’Europa. Dissabte 19 de març a les 20.30 h. A continuació, Hora Santa.  

www.parroquiasarria.net

etet 

PREGÀRIA COMUNITÀRIA DEL VIA CRUCIS 
Tots els divendres de Quaresma a les 19.30 hores 

 
 
 
 



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

PREGÀRIA PER LA VIDA. Cada dissabte de 8.30 a 10 h a la capella del Santíssim. 

 

ESPAI D’ACOLLIDA 
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. 

 
  

ORDENACIÓ DIACONAL A LA CATEDRAL DE BARCELONA 
Dissabte 19 de març a les 12 h 

Eucaristia presidida pel Cardenal Joan Josep Omella, Arquebisbe de Barcelona   

En la solemnitat de Sant Josep, patró del Seminari, en Fernando Gilabert, seminarista que va 

col·laborar el curs passat a la nostra parròquia i que es troba actualment estudiant a Roma, serà 

ordenat de diaca amb dos companys més. Donem gràcies a Déu!   

 

PREPARANT SANT JOSEP 
“PATRÓ DEL CENTRE PARROQUIAL” 

Cap de setmana ple de TEATRE amb els finalistes del PREMIS TEATRE 2022!!!  

LA REVOLTA DE BRUIXES, Grup de teatre Espiral (dissabte, dia 12 de març 

a les 20h) i TESTIMONI DE CÀRREC, Grup de teatre del Centre de Gràcia (una 

de les obres mestres d’Agatha Christie, estrenada l’any 1953) (diumenge, dia 13 

de març, a les 18h). Preu entrades: 5€ (soci). Us esperem al Teatre de Sarrià! 
(+info: http://www.teatredesarria.cat/ ; Venda d'entrades: https://sarria.fila12.cat/) 
 

TERCER CICLE DE CONCERTS D’ORGUE 
El proper diumenge, dia 20 de març, a les 18 h 

“B-Pipes Duo” 

Manuel Rodriguez, orgue – Marc Monzonis, trompeta 
 

Aportació voluntària per fer front a les despeses de manteniment 

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

 

AJUDA A UCRAÏNA 
www.caritas.barcelona  

ES82 2100 5000 5902 0012 8131 

DONACIONS NO MONETÀRIES (església del “Perpetuo Socorro”) 
(medicaments, menjar, roba tèrmica i de llit, i productes d’higiene) 

Dilluns a dissabte, de 9 h a 21 h. Ptge. Mercader, 12A, de Barcelona. 
BIZUM: 33381 

 

Horari habitual de les celebracions de la missa: Diumenge i Solemnitats de precepte: 10 h, 11.30 h, 13 h, i 20.15 h 

(cast.); Dissabte al vespre (missa familiar) i Vigílies de precepte: 19.15 h; Dies feiners (dilluns a dissabte): 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 – Espai d’acollida: dimecres, de 17,30 a 18.30 h. Adreça Despatx i Càritas 

parroquial: c/ Rector Voltà, 5, 08034 Barcelona, T. 93.203.09.07.  

Centre Parroquial Sant Vicenç: c/ Pare Miquel de Sarrià, 8, 08034 Barcelona, T. 93.203.97.72, www.centredesarria.cat 

BIZUM  (Parròquia) Donatiu ONG 00687 Correu electrònic: santvicenc181@arqbcn.cat 
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https://sarria.fila12.cat/
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