
 

   

  

 

Any 44. núm. 15. Diumenge primer de Quaresma, 6 de març de 2022. 
   

DAVANT LES TEMPTACIONS 
DEL DIABLE, TRIPLE “F”: 
FERMESA, FIDELITAT I FE 

 

L’inici de la Quaresma proposa sempre l’escena evangèlica de 

les temptacions de Jesús al desert. Unim l’actitud de Jesús davant 

les temptacions del diable a les pràctiques quaresmals. El dejuni 

educa en la fermesa; la pregària demana fidelitat; i la fe ve 

significada per l’almoina i la caritat envers els necessitats. 

Santa Maria, Reina de la pau, assistiu-nos i 
protegiu-nos davant tota temptació! 

 Mn. Joan Obach Baurier, rector  

 

CONFERÈNCIES QUARESMALS 2022 
a Sant Vicenç de Sarrià 

 

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

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

 

Aquest dimecres, dia 9 de març: 

"De Cendres a Al·leluia: la Quaresma en la celebració litúrgica” 
Mn. Serge Guy Nyongo Mbessa, prevere diocesà de Nkongsamba (Camerun), adscrit a la 

nostra parròquia, actualment està cursant la llicenciatura en Sagrada Litúrgia a l'Institut de 

Litúrgia ad instar Facultatis de Barcelona. 

 

Properes conferències: 

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

bisbe auxiliar de Barcelona) 

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. 
 

www.parroquiasarria.net

etet 

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

 



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. 

 

Grup de voluntaris i voluntàries de la nostra parròquia està disponible 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, 

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

 (22-29 d’abril de 2022) 
 

Més informació a les cartelleres de l’entrada del temple. 

Inscripcions en horari del despatx parroquial. 
 

De moment, ja s’ha format un grup de 40 persones. 
 

REUNIÓ INFORMATIVA: Aquest dilluns, dia 7 de març, a les 

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

CONSELL PASTORAL. Dimarts 8 de març a les 19 h (sala de la rectoria). 

GRUP PASTORAL DE LA SALUT. Divendres 11 de març a les 9 h (sala de 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. 

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

