
 

   

  

 

Any 44. núm. 18bis. Quart Diumenge de Quaresma, 27 de març de 2022. 
    

DIUMENGE LAETARE 
Viure amb una fe ben animosa 

  
  

Un to de joia marca la litúrgia d’aquest quart diumenge de 

quaresma conegut tradicionalment com a laetare per les primeres 

paraules de l’antífona d’introducció de la missa: Alegreu-vos amb 

Jerusalem, feu festa, tots els qui l’estimeu. 

Malgrat les circumstàncies gens plaents que vivim, de guerra i 

injustícies, la fe en el misteri pasqual de Jesucrist desvetlla en 

nosaltres una animositat profunda que ens permet avançar sense 

defallir vers la Jerusalem celestial, terme del nostre pelegrinatge. 

Santa Maria, reina de la pau, feu que no perdem mai l’alegria de la fe! 
Mn. Joan Obach Baurier, rector 

 
 

DARRERA CONFERÈNCIA QUARESMAL 2022 
 

"Claus de discerniment per dir sí a una veritable conversió a Jesús" 

Mn. Josep Vidal, diaca permanent, delegat diocesà per a la formació del Clergat (diaques) de 

l’Arquebisbat de Barcelona, adscrit a la parròquia de Santa Tecla i director de la Fundació O.B.A 

(Organisme Benèfic Assistencial). 

Dimecres 30 de març a les 19 h al Teatre del Centre Parroquial 

(c/ Pare Miquel de Sarrià, 8) 

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

 

 

RESULTAT DE LA COL·LECTA DEL DIA DEL SEMINARI 2022 
 

 3.085 € 
 

(any 2021: 3.255 €; any 2020: 2.950 €; any 2019: 3.715 €) 
 

Gràcies per totes les aportacions per a una millor formació  

dels futurs pastors de l’Església diocesana. 
 

PER CONTINUAR COL·LABORANT AMB EL SEMINARI DIOCESÀ 
BIZUM DONATIU ONG 01292 

www.parroquiasarria.net

etet 

PREGÀRIA COMUNITÀRIA DEL VIA CRUCIS 

Tots els divendres de Quaresma a les 19.30 hores 

 

 
 
 
 

 



 

 

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. 

 
 

LLIURAMENT DELS PREMIS “TEATRE DE SARRIÀ” 

Aquest diumenge, dia 27 de març, a les 18h 
Premis a millor actor i actriu principals, millor actor i actriu secundaris, 

i millor posada en escena 
 

 

DIUMENGE DE RAMS, DIA 10 D’ABRIL 
BENEDICCIÓ DE RAMS I PALMONS 

ATENCIÓ a les 12.30 h 
A LA PLAÇA DE SARRIÀ 

(davant la façana del temple parroquial) 
Commemoració de l’entrada de Jesús a Jerusalem i missa de la Passió 

 

La missa de la Passió sense benedicció dels palmons  

serà en l’horari habitual dels diumenges (10 h, 11,30 h i 20.15 h) 

Missa de vigília: dissabte 9 d’abril a les 19.15 h 
  

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. 
 

TROBADA DE PREVERES I DIAQUES DE L’ARXIPRESTAT DE SARRIÀ. Dijous 31 

de març a les 12 h a la parròquia de Santa Maria del Remei. 
 

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 

Celebració comunitària de la Penitència 
Dimecres 6 d’abril a les 19 h 

« Ser perdonado es ser amado por lo que somos, a pesar de nuestras limitaciones 

y nuestros pecados » (Papa Francisco, 25 marzo 2022) 
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