
 

   

  

 

Any 44. núm. 17. Diumenge tercer de Quaresma, 20 de març de 2022. 
    

LLEGIR LA VIDA DES DE LA FE EN DÉU? 
 

Davant la fàcil conclusió de considerar el mal com un efecte del 

càstig diví, Jesús presenta avui la imatge vertadera de Déu, que és 

sempre bo i no pot voler mai el mal, i ens posa en guàrdia sobre el fet 

de pensar que les desgràcies són l’efecte immediat de les culpes 

personals de qui les pateix: « Us penseu que aquells galileus van ser 

malmenats perquè havien estat més pecadors que tots els altres 

galileus? Us asseguro que no: si no us convertiu, tots acabareu igual » (Lc 13, 2-3). Jesús 

convida a fer una lectura diferent d’aquells fets, situant-los en la perspectiva de la conversió: les 

desgràcies, els esdeveniments luctuosos, no han de suscitar en nosaltres curiositat o la recerca de 

presumptes culpables, sinó que han de representar una ocasió per reflexionar, per vèncer la 

il·lusió de viure sense Déu, i enfortir, amb l’ajuda del Senyor, el compromís de canviar de vida. 

Davant del pecat, Déu es revela ple de misericòrdia i no deixa d’exhortar els pecadors perquè 

evitin el mal, creixin en el seu amor i ajudin concretament el proïsme que es troba en situació 

precària, perquè visquin la joia de la gràcia i no vagin a l’encontre de la mort eterna. 

La possibilitat de conversió exigeix que aprenguem a llegir els esdeveniments de la vida en la 

perspectiva de la fe, és a dir, animats pel sant temor de Déu. En presència de patiments, guerres 

i violència, la vertadera saviesa consisteix en deixar-se interpel·lar per la fragilitat de l’existència 

i llegir la història humana amb els ulls de Déu, que vol només el bé dels seus fills. Per un designi 

inescrutable del seu amor, a vegades permet que es vegin provats pel dolor per dur-los a un bé  

més gran. 

Santa Maria, reina de la pau, feu-nos vèncer el mal amb el bé! 
Mn. Joan Obach Baurier, rector 

 

CONFERÈNCIES QUARESMALS 2022 
 

Dimecres 23 de març a les 19 h, "Lliures per estimar” 

Margarita Bofarull, religiosa del Sagrat Cor, metgessa, delegada diocesana de Fe i 

Cultura de l’Arquebisbat de Barcelona i Membre del Pontifici Consell per la Vida. 

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

Propera conferència: Dia 30: "Claus de discerniment per dir sí a una veritable conversió a Jesús" 

(Mn. Josep Vidal, diaca permanent).  

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

www.parroquiasarria.net

etet 

Festa de l’Anunciació del Senyor – Divendres 25 de març 
A les 18.45 h, seguint la invitació del papa Francesc, 

Consagració d’Ucraïna i Rússia al Cor Immaculat de Maria. 
A les 19.30 h, Pregària comunitària del Viacrucis 

 
 



DE L’ANY DEDICAT A SANT JOSEP, “AMB UN COR DE PARE” 
 

Sisè fragment de la Carta Apostòlica del papa Francesc 

"Patris cordes", amb motiu del 150è aniversari de la 

declaració de Sant Josep com a Patró de l'Església universal: 
 

6. San José, padre trabajador 
 

Un aspecto que caracteriza a san José y que se ha destacado desde 

la época de la primera Encíclica social, la Rerum novarum de León 

XIII, es su relación con el trabajo. San José era un carpintero que 

trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De 

él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio 

trabajo (…). La persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios mismo, se convierte 

un poco en creador del mundo que nos rodea. La crisis de nuestro tiempo, que es una crisis económica, 

social, cultural y espiritual, puede representar para todos, una llamada a redescubrir el significado, la 

importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a una nueva “normalidad” en la que nadie quede 

excluido. La obra de san José nos recuerda que el mismo Dios hecho hombre no desdeñó el trabajo. La 

pérdida de trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas, y que ha aumentado en los últimos tiempos 

debido a la pandemia de Covid-19, debe ser un llamado a revisar nuestras prioridades. Imploremos a san 

José obrero para que encontremos caminos que nos lleven a decir: ¡Ningún joven, ninguna persona, 

ninguna familia sin trabajo! 
 

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. 
 

ESPAI D’ACOLLIDA I ATENCIÓ A PERSONES NECESSITADES. Tots els dimecres de 

17.30 a 18.30 h entrant per la rectoria. 
 

CALÇOTADA FAMILIAR DE L’ESPLAI SANT VICENÇ A LES PLANES. Dissabte 26 

de març. Prèviament al dinar, celebrarem la missa allà mateix a les 12.30 h. 
 

 

 AVUI, COL·LECTA DEL DIA DEL SEMINARI 2022 

Sacerdots al servei d’una Església en camí 

Col·laborem amb generositat en la formació dels nostres futurs pastors, 

amb la pregària i amb les nostres aportacions econòmiques. Moltes gràcies! 

(BIZUM DONATIU ONG 01292) 
 

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 

http://www.caritas.barcelona/
http://www.centredesarria.cat/
mailto:santvicenc181@arqbcn.cat

