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Any 44. núm. 22. Diumenge Segon de Pasqua, 24 d’abril de 2022.

PORTA EL DIT AQUÍ I
MIRA’M LES MANS
El passatge de l'Evangeli de l'encontre, vuit dies
més tard, de l'apòstol Tomás amb Crist ressuscitat,
ens narra un fet molt significatiu: Jesús concedeix
a Tomàs de tocar les ferides de la Passió. Així el
pot reconèixer en la seva veritable i profunda
identitat, més enllà de la identitat humana de Jesús
de Nazaret: «Senyor meu i Déu meu!» (Jo 20, 28).
El Senyor s'ha endut amb ell mateix les seves ferides vers l'eternitat. És un Déu ferit; s'ha deixat
ferir per amor a nosaltres i les seves ferides mostren que ens comprèn. Nosaltres ja les podem
tocar, com va fer Tomàs, en la història del nostre temps, doncs Jesús es deixa ferir contínuament
per nosaltres. Quina certesa de la seva misericòrdia ens donen les seves ferides i quin consol
signifiquen per a nosaltres! Quina seguretat ens donen sobre la identitat de Jesús ressuscitat, el
nostre Déu i Senyor!
Us desitjo un bon Diumenge de Pasqua i una bona festa, el proper dimecres, de
la Mare de Déu de Montserrat!
Mn. Joan Obach Baurier, rector
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
Aquest 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!

PREGÀRIA DEL SANT ROSARI DURANT EL MES DE MARIA
Cada dia del mes de maig, de dilluns a divendres,
a les 19.30 h, a la Capella del Santíssim.

RESULTAT DE LA COL·LECTA PER ALS
SANTS LLOCS DE TERRA SANTA 2022
905 € (any 2021: 1.215 €)
Gràcies per totes les aportacions

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.
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.

PELEGRINATGE A SAN GIOVANNI ROTONDO I A LA REGIÓ DE LA
PUGLIA (del 22 al 29 d’abril)
“El grup de pelegrins format per les comunitats parroquials de Sant Vicenç de Sarrià, Sant
Llorenç i Sant Oleguer de Barcelona, des del Santuari de Sant Giovanni Rotondo, han celebrat la
missa demanant la intercessió de Sant Pius de Pietrelcina”

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

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

