
 

   

  
 

Any 44. núm. 19. Cinquè Diumenge de Quaresma, 3 d’abril de 2022. 
    

¿QUÈ VA DIBUIXAR JESÚS A TERRA? 
  

  

Hi ha un detall molt interessant que l’evangelista sant Joan posa 

en relleu, quan els acusadors de la dona adúltera interroguen amb 

insistència: Jesús s’ajupí i es posà a dibuixar a terra amb el dit. Sant 

Agustí observa que el gest mostra Crist com el legislador diví: en 

efecte, Déu va escriure la llei amb el seu dit a les taules de pedra 

(cf. Comentari a l'Evangeli de Joan, 33, 5). Jesús, per tant, és el 

Legislador, és la Justícia en persona. I quina és la sentència? « 

Aquell de vosaltres que no tingui cap pecat que comenci a tirar pedres ». Aquestes paraules estan 

plenes de la força de la veritat, que desarma, que enderroca el mur de la hipocresia i obre les 

consciències a una justícia més gran, la de l'amor. Quan els acusadors es van anar retirant l’un 

darrere l'altre, començant pels més vells, Jesús, absolent la dona del seu pecat, la introdueix en una 

nova vida, orientada al bé: «Tampoc jo no et condemno. Vés-te'n, i d’ara endavant no pequis més».  

M’agrada pensar que Jesús deuria escriure els pecats d’aquella dona sobre la sorra, i amb el buf 

del vent, és a dir l’Esperit Sant, aquests pecats van quedar totalment esborrats. Déu només desitja 

per a nosaltres el bé i la vida; s'ocupa de la salut de la nostra ànima per mitjà dels seus ministres, 

alliberant-nos del mal amb el sagrament de la Reconciliació. Quina bellesa i quin significat tan 

profund té aquest sagrament: ens guareix novament per l'amor misericordiós de Déu, que oblida 

voluntàriament el pecat, per tal de perdonar-nos. Aprofitem bé aquesta gràcia enorme que Déu ens 

dona. Aprendrem de Jesús a no jutjar i a no condemnar els altres. Aprendrem a ser intransigents 

amb el pecat —començant pel nostre!— i indulgents amb les persones. 

Santa Maria, reina de la pau, acosteu-nos al perdó de Déu! 
Mn. Joan Obach Baurier, rector 
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DONACIONS NO MONETÀRIES (Església del “Perpetuo Socorro”) 
Dilluns a dissabte, de 9 h a 21 h. Ptge. Mercader, 12A, de Barcelona. 
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CONSELL PASTORAL PARROQUIAL. Dimarts 5 d’abril a les 19 h a la sala de la rectoria. 

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 

www.parroquiasarria.net

etet 

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) 

 

 
 
 

 

PREGÀRIA COMUNITÀRIA DEL VIA CRUCIS 

Divendres 8 d’abril a les 19.30 hores 
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SETMANA SANTA 2022 
 

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

ATENCIÓ: a les 12.30 h A LA PLAÇA DE SARRIÀ 
La resta de celebracions (sense benedicció dels palmons), a les 10 h, 11,30 h i 20.15 h. 

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

CELEBRACIONS TRÍDUUM PASQUAL 
 

DIJOUS SANT 

19.30 h - CENA DEL 

SENYOR 
(Col·lecta destinada a Càritas parroquial) 

(L’església romandrà oberta per a la 

pregària fins a mitjanit) 
 

DIVENDRES SANT 
10 h - Laudes al temple 

10.30 h - Viacrucis al carrer 

18 h - PASSIÓ DEL 

SENYOR 
(Col·lecta per a les comunitats cristianes 

i la custòdia dels Sants Llocs de Terra Santa) 

DISSABTE SANT 
9.30 h - Ofici de lectures i 

Laudes 
 

21.30 h - VETLLA 

PASQUAL 
 

DIUMENGE DE 

PASQUA 

10 h, 11.30 h i 13 h 
(en català) 

i 20.15 h (en castellà) 

 

Vols col·laborar en els oficis del Tríduum Pasqual ? 
Reunió de preparació: dimarts 12 d’abril a les 19 h 

Lloc: sala gran de la rectoria  
 

  

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 
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