
 

   

  

 

Any 44. núm. 21. Diumenge de Pasqua, 17 d’abril de 2022. 
    

AVUI ÉS EL DIA EN QUÈ HA OBRAT EL SENYOR, 
ALEGREM-NOS I CELEBREM-HO ! 

CRIST HA RESSUSCITAT, AL·LELUIA ! 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jesús ha ressuscitat i ens 

dona la pau; Ell mateix és la 

pau. Per això l’Església 

repeteix amb fermesa: 

 

« Crist ha ressuscitat – Christós anésti ». 
 

No tinguem por d’obrir-li el nostre cor. El seu Evangeli sacia 

plenament l’anhel de pau i de felicitat que habita en tot cor humà. 

Crist és viu i camina amb nosaltres: ¡Quin misteri d’amor tan gran! 

¡Surrexit Christus, al·leluia! ¡Cristo ha resucitado, aleluya! 
 

Mn. Joan Obach Baurier, rector 
 

Els preveres i seminaristes, amb el Consell pastoral de 
sant Vicenç de Sarrià, us desitgen una joiosa Pasqua en 
l’alegria i la pau de Crist ressuscitat ! 
 

Regina caeli laetare, alleluía; quia quem meruísti portáre, allelúia. 
Resurréxit, sicut dixit, allelúia. Ora pro nobis Deum, allelúia. 

Gaude et lætáre, Virgo Maria, allelúia; quia surréxit Dóminus vere, allelúia. 
 

TERCER CICLE DE CONCERTS D’ORGUE 
El proper diumenge, dia 24 d’abril, a les 18 h 

Izumi Kando, orgue 

Aportació lliure per a les despeses de manteniment i de logística dels concerts.  

Moltes gràcies. Us hi esperem! 
 

www.parroquiasarria.net

etet 

« ¿Per què 
busqueu entre els 
morts aquell que 

viu? » 

« No hi és, aquí: 
ha ressuscitat! » 

(Lc 24, 5) 

 
Reina del Cel, 

alegreu-vos, al·leluia! 



ADORACIÓ EUCARÍSTICA. A partir de dimarts 19 d’abril.  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. 

GRUP TEÒFILS. Dimecres 20 d’abril a les 19.30 h a la rectoria. Començaran a treballar la 

constitució dogmàtica Dei Verbum, sobre la Divina Revelació, del Concili Vaticà II. 

FESTA DE SANT JORDI. Aquest any, la festa del patró secundari de Catalunya s’escau 

dins l’octava de Pasqua. Per tant, tot i que la festa popular es manté el 23 d’abril, la 

celebració litúrgica de la solemnitat de sant Jordi, màrtir, es farà dijous 28 d’abril.  

 
 

PELEGRINATGE A SAN GIOVANNI 
ROTONDO I A LA REGIÓ DE LA PUGLIA 

(del 22 al 29 d’abril) 

 Viatge organitzat des de la nostra parròquia de Sant 

Vicenç de Sarrià, i encapçalat per Mn. Joan Obach, amb 

la participació de membres de les comunitats parroquials 

de sant Oleguer i sant Llorenç (amb el seu rector, Mn. 

Jaume González Padrós). S’ha format un grup de 45 

persones, les quals, des del proper divendres fins al 29 

d’abril, gaudiran d’interessants visites:  San Giovanni 

Rotondo (Santuari de sant Pius de Pietrelcina), la regió de 

la Puglia (Bari, Brindisi, Otranto, Galatina, Alberobello, 

Trani...) i també Matera, la joia de la Basilicata. 

Preguem pels pelegrins, perquè tinguin un bon viatge i 

tornin joiosos per les experiències viscudes. 
 

 

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA UNCIÓ DELS MALALTS. Divendres 20 de maig 

a les 11 h, amb la celebració de l’eucaristia. Qui desitgin rebre la unció, sempre per motius de 

vellesa o manca de salut, hauran d’inscriure’s prèviament al despatx parroquial o a la sagristia, 

deixant nom, cognoms i telèfon de contacte. 

 

 

 

 

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 

AJUDA A UCRAÏNA 
www.caritas.barcelona  

DONACIONS NO MONETÀRIES (Església del “Perpetuo Socorro”) 
Dilluns a dissabte, de 9 h a 21 h. Ptge. Mercader, 12A, de Barcelona. 

BIZUM: 33381 ; CC: ES82 2100 5000 5902 0012 8131 

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

