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Any 44. núm. 25. Diumenge Cinquè de Pasqua, 15 de maig de 2022.

ELS ALTRES EM CONEIXEN
COM A DEIXEBLE DE JESÚS?
Què és el que fa brillar davant els homes el vertader rostre de
l’Església, és a dir, un rostre bonic i atractiu? Sense cap dubte:
l’Amor. Si gaudim d’una vida arrelada en els sagraments, si ens
deixem amarar per la Paraula de Déu i ens formem en el
magisteri de la santa Mare Església, la caritat vertadera sorgirà.
Si la fe ve nodrida per la celebració del misteri cristià (cf.
segona part del Catecisme de l’Església catòlica), aleshores
aprendrem a viure el que avui Jesús diu als seus apòstols: « Tal com jo us he estimat, estimeu-vos
també vosaltres »; i ens donarem a conèixer com a deixebles seus.
Us desitjo un sant Diumenge sota l’esguard amorós de santa Maria.
Mn. Joan Obach Baurier, rector

CELEBRACIÓ DE LES PRIMERES COMUNIONS
DE 21 INFANTS DE LA NOSTRA CATEQUESI PARROQUIAL
Dissabte 21 de maig a les 12 h i diumenge 22 de maig a les 13 h

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA UNCIÓ DELS MALALTS
El proper divendres 20 de maig a les 11 h (amb la missa)
IMPORTANT: Les persones inscrites han d’estar a les 10.30 h, mitja hora abans, per a la
catequesi de preparació. Per poder rebre la unció, és necessari, sempre per motius de vellesa o
manca de salut, fer la inscripció uns dies abans (no el mateix dia).

SANT ROSARI DURANT EL MES DE MARIA
De dilluns a divendres, a les 19.30 h, Capella del Santíssim.
MISSA FUNERAL EN SUFRAGI DEL DR. ORIOL SEGURA. Dijous 19 de maig a les
20.15 h. Va morir cristianament, havent rebut els sants sagraments, el passat 10 d’abril, als 84
anys. Pare i avi de família cristiana exemplar. El seu compromís com a metge el va portar, sempre
junt amb la seva estimada esposa Montserrat, a treballar al servei dels sectors més desfavorits.
L’encomanem a la nostra pregària perquè Déu l’aculli en el seu Regne d’amor.
CONSELL PASTORAL. Dimarts 17 de maig a les 19 h a la sala de la rectoria.

ADORACIÓ EUCARÍSTICA AQUESTA SETMANA. De dilluns a divendres de 8.30 a 20
h, i dissabte (pregària per la Vida) de 8.30 a 10 h a la capella del Santíssim. Dilluns, dia 16 de
maig, a les 21 h (Grup Hakuna, amb una catequesi prèvia sobre Maria i l’Eucaristia)). Dimarts,
dia 17 de maig, a les 21 h (Grup Effetá).
RECÉS D’EFFETÁ-SARRIÀ. Del 20 al 22 de maig a la casa Sagrada Família de Begues.
Missa de cloenda del recés amb les famílies, diumenge 22 a les 18 h, al temple parroquial.

TERCER CICLE DE CONCERTS D’ORGUE
El proper diumenge, dia 29 de maig, a les 18 h
Eudald Dantí, orgue, i Fumi Kitamura, soprano
Aportació lliure per a les despeses de manteniment i de logística dels concerts.

Moltes gràcies. Us hi esperem!

CANONITZACIÓ DEL BEAT CHARLES DE FOUCAULD
Aquest diumenge, el papa Franc esc canonitza
el beat Charles de Foucauld (1858-1916),
l’apòstol dels Tuareg del Sàhara, i altres nou beats
« (…) Persona de profunda fe, quien, desde su intensa experiencia de
Dios, hizo un camino de transformación hasta sentirse hermano de todos.
Se trata del beato Carlos de Foucauld. Él fue orientando su sueño de una
entrega total a Dios hacia una identificación con los últimos, abandonados
en lo profundo del desierto africano. En ese contexto expresaba sus deseos
de sentir a cualquier ser humano como un hermano, y pedía a un amigo:
«Ruegue a Dios para que yo sea realmente el hermano de todos». Quería
ser, en definitiva, «el hermano universal». Pero sólo identificándose con
los últimos llegó a ser hermano de todos. Que Dios inspire ese sueño en
cada uno de nosotros. Amén.»
(De l’ Encíclica del papa Francesc, Fratelli tutti, nn. 286-287)

MISSA EN LA FESTA DEL BEAT PERE TARRÉS

Dilluns, dia 30 de maig, a les 19.30 h
Celebració eucarística que presidirà
el bisbe Javier Vilanova i Pellissa,
auxiliar de Barcelona
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

