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Paràbola escandalosa
Narrant la paràbola d'un administrador injust, però molt
astut, Crist ensenya als seus deixebles quina és la millor
manera d'utilitzar els diners i les riqueses materials, és a dir,
compartir-los amb els pobres, guanyant-se així la seva
amistat amb vista al regne dels cels. “Guanyeu-vos amics a
costa de la riquesa enganyosa, perquè quan desaparegui,
trobeu qui us rebi eternament a casa seva” (Lc 16, 9). El
diner no és “injust” en si mateix, però més que qualsevol
altra cosa pot tancar a l'home en un egoisme cec. Es tracta,
doncs, de realitzar una espècie de “conversió” dels béns
econòmics en comptes d'usar-los només per al propi interès,
cal pensar també en les necessitats dels pobres, imitar Crist mateix, el qual, com escriu sant Pau, “sent ric, per
vosaltres es va fer pobre, a fi que us enriquíssiu amb la seva pobresa” (2 Co 8, 9). Sembla una paradoxa: Crist
no ens ha enriquit amb la seva riquesa, sinó amb la seva pobresa, és a dir, amb el seu amor, que el va impulsar a
lliurar-se totalment a nosaltres.

Preguem especialment per Mn. Fernando Gilabert en aquests dies previs a la
seva ordenació presbiteral perquè esdevingui un bon i sant sacerdot.
Us desitjo un bon diumenge !
Mn. Pere Alavedra, vicari

Inscripcions a la Catequesi d’Infants
per al curs 2022-2023
Les sessions de catequesi són els dijous de 17:30 a 18:45h.
Inscripcions a la Rectoria, els dies 21, 28 i 30 de setembre,
de les 17.30 a les 19.30 h.
Us hi esperem!

SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU
DE LA MERCÈ

El proper dissabte, dia 24 de setembre
A la Ciutat Comtal és festa de precepte
Missa de vigília: divendres 23 a les 20.15 h
Missa del dia: dissabte 24 a les 10 h, 11.30 h, 13 h* i
19.15 h
* Atenció: Tingueu present que a la missa de les 13 h hi haurà una celebració de casament.

ADORACIÓ EUCARÍSTICA
AQUESTA SETMANA
De dilluns a divendres de 8.30 a 20 h a la Capella del
Santíssim.
Grup “Hakuna”: Dilluns 19 de setembre a les 21h.
Grup “Effetà”: Dimarts 20 de setembre a les 21 h.
Pregària per la Vida, tots els dissabtes del curs, de les
8.30 a les 9.45 h.

ORDENACIÓ PRESBITERAL DE
MN. FERNANDO GILABERT LLABRÉS

El proper diumenge 25 de setembre
Basílica de la Sagrada Família,
a les 18 h
Dilluns 26 de setembre a les 12 h
Celebració de la Primera Missa o Missa Nova
a la nostra parròquia de Sant Vicenç de Sarrià
Després de la primera missa presidida per Mn. Fernando,
tothom és convidat a un refrigeri al Centre parroquial.
PER COL·LABORAR ECONÒMICAMENT:
en efectiu a la Sagristia o al despatx parroquial, o bé per transferència
al CC de la parròquia (concepte: Regal Ordenació Mn. Fernando):
“La Caixa” ES15 2100 0808 1302 0037 7372.
Moltes gràcies!

FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER
Dissabte 8 d’octubre a les 19 h
LA COLLA CASTELLERA i L’ESBART DE SARRIÀ
faran ofrena floral al retaule del Roser
a continuació:
MISSA SOLEMNE EN LA FESTA MAJOR DE SARRIÀ
presidida pel Sr. Arquebisbe de Barcelona, Cardenal
Joan Josep Omella
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): 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.
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