
 

   

  
 

Any 44. núm. 27. Solemnitat de l’Ascensió del Senyor, 29 de maig de 2022. 
  

ASCENSIÓ: FINAL 
DE LA VIDA DE JESÚS 

A LA TERRA...? 

La litúrgia de la Paraula ens narra avui com Jesús es va 

separar dels seus deixebles (cf. Lc 24, 50-51; Fets 1, 2.9); 

però no els abandona, ja que roman per sempre amb ells —

amb nosaltres— d'una manera nova. Sant Bernat de Claravall 

explica que l'Ascensió de Jesús al cel es fa en tres graus: «El primer és la glòria de la resurrecció; 

el segon, el poder de jutjar; i el tercer, seure a la dreta del Pare» (Sermone de Ascensione Domini, 

60, 2: Sancti Bernardi Opera, t. VI, 1, 291, 20-21). Immediatament abans d'aquest esdeveniment 

va tenir lloc la benedicció dels deixebles, a fi de preparar-los a rebre el do de l'Esperit Sant, perquè 

la salvació sigui proclamada a tot el món. Jesús mateix els diu: «Vosaltres en sou testimonis 

d'aquestes coses. Ara jo us enviaré el do que el Pare ha promès» (Lc 24, 48-49). El Senyor atrau 

la mirada dels Apòstols —la nostra mirada— cap al cel per indicar-los com recórrer el camí del 

bé durant la vida terrenal . Ell és sempre present en la història humana, a prop de cadascun de 

nosaltres, a través de la seva Paraula, els Sagraments, la Caritat amb els pobres, i continua guiant 

el camí de la nostra vida. Per tant, l’Ascensió no és la fi de la vida de Jesús a la terra sinó el punt 

de partida d’una vida nova en l’Església. 
Us desitjo una joiosa festa de l’Ascensió, amb Santa Maria, en l’espera de la 

vinguda de l’Esperit Sant. 
Mn. Joan Obach Baurier, rector 

 

 MISSA EN LA FESTA DEL BEAT PERE TARRÉS  

Aquest dilluns, dia 30 de maig, a les 19.30 h 
 

Celebració eucarística presidida 

pel bisbe Javier Vilanova i Pellissa, 

auxiliar de Barcelona 

Participació de representants de les entitats relacionades 

amb el Beat Pere Tarrés i Claret 

 

 

TERCER CICLE DE CONCERTS D’ORGUE 
Aquest 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! 

www.parroquiasarria.net

etet 



 

SANT ROSARI DURANT EL MES DE MARIA 
Dimarts 31 de maig, darrer dia, a les 19.30 h, 

a la Capella del Santíssim. 
 

 

 
 

ADORACIÓ EUCARÍSTICA AQUESTA SETMANA 
De manera habitual, 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 30 de maig al vespre, no hi haurà Grup 

Hakuna, perquè hi ha la Missa de la Festa del Beat Pere Tarrés (19.30 h). Dimarts, dia 31 de 

maig, a les 21 h (Grup Effetá). Dimecres, dia 1 de juny, a les 21 h (Grup de Matrimonis P.A.C.). 
 

 

REUNIÓ DE PREVERES I DIAQUES DE L’ARXIPRESTAT DE SARRIÀ. Dijous 2 de 

juny a les 12 h a la casa Sagrada Família de Vallvidrera. 
 

Les mans de Crist en la seva Ascensió 
"Jesús se’n va beneint i roman en benedicció. Les seves 

mans queden esteses sobre el món. Les mans de Crist que 

beneeix són com un sostre que ens protegeix. Però són al 

mateix temps un gest d’obertura que esquinça el món 

perquè el cel penetri en ell i arribi a ser-hi una presència. 

El gest de Jesús amb les mans que beneeixen és expressió 

de la seva relació duradora amb els seus deixebles i amb 

el món. En marxar, Ell ve per elevar-nos per damunt de 

nosaltres mateixos i obrir el món a Déu". 

 (Benet XVI, Jesús de Natzaret, vol. II) 

  

AQUEST DIUMENGE A LA TARDA: 

TROBADA FINAL DE LA FASE DIOCESANA 

DEL SÍNODE DE BISBES DE 

L’ARQUEBISBAT DE BARCELONA: 

“COMUNIÓ, PARTICIPACIÓ I MISSIÓ” 
 

De les 17 fins a les 19.30 h, al Col·legi Maristes ‘La Immaculada’ (c/ València 370) 
 

 

 

 

 

 

 

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/

