
 

   

  

 

Any 44. núm. 36 - Diumenge XXVI del temps de durant l’any, 25 de setembre de 2022. 

RIC I SENSE COR... ÉS NOMÉS UNA PARÀBOLA? 

Si diumenge passat escoltàvem la paràbola de 

l’administrador injust, sobre el bon ús dels béns 

materials, avui Jesús presenta una paràbola encara 

més sorprenent. Quin contrast entre el pobre Llàtzer 

i el ric! (per cert, el text no diu el seu nom). Narració 

amb tres instantànies: en la vida, en la mort i en el 

més enllà. Diàleg amb tres súpliques del ric i tres 

respostes d’Abraham: la raó de la seva condemna, la 

pèrdua de tota esperança i l’oportunitat dels qui estan 

a temps de convertir-se.  

Donem gràcies a Déu per l’ordenació sacerdotal de Mn. Fernando Gilabert al 
servei de l’Església de Crist. Us desitjo a tots un bon diumenge ! 

Mn. Joan Obach Baurier, vicari 

      
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

PRIMERA MISSA DE MN. FERNANDO 
GILABERT LLABRÉS 

 

 

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 – ordenat de 
prevere aquest diumenge – tothom és convidat a un refrigeri al Centre 

parroquial. PER COL·LABORAR ECONÒMICAMENT: en efectiu, a la Sagristia o al despatx parroquial, o per 
transferència, al CC de la parròquia (concepte: Regal Ordenació Mn. Fernando): “La Caixa” ES15 2100 0808 

1302 0037 7372.  Moltes gràcies! 
 

 
HA MORT MN. RAIMON IZARD BADIA (1929-2022) 

 

Mn. Raimon, sabadellenc, ordenat prevere el 1958, va estar prop de vint  
anys vivint i col·laborant a la nostra parròquia, tot i sent diocesà de 
Terrassa. Ha mort cristianament aquest dissabte 24 de setembre, festa 
de la Mare de Déu de la Mercè. 
La missa exequial en sufragi de la seva ànima serà presidida per Mons. 
Salvador Cristau, bisbe de Terrassa, dilluns 26 de setembre a les 
10.30h a la Capella de la Residència Sant Josep Oriol (c\ Joan Güell, 198 
- Barcelona). Posteriorment serà enterrat al cementiri de Sabadell. 
La sala de vetlla està instal·lada aquest diumenge a partir de les 12h al 
Tanatori de Les Corts, sala n. 7. Descansi en pau, Mn. Raimon. Amén. 

 

www.parroquiasarria.net
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ADORACIÓ EUCARÍSTICA 
AQUESTA SETMANA 

  

De dilluns a divendres de 8.30 a 20 h a la Capella del Santíssim. 

Grup “Hakuna”: Dilluns 26 de setembre a les 21h. 

Grup “Effetà”: Dimarts 27 de setembre a les 21 h. 

Pregària per la Vida:  Dissabte 1 d’octubre de 8.30 a  9.45 h. 
 

 

 

 

 

 

 

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 28 i 30 de setembre, de les 17.30 

a les 19.30 h. 

Us hi esperem! 
 

  
 

 

 

 

 

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 l’ofrena floral al retaule  
de la Mare de Déu 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: Diumenges i solemnitats de precepte: 10 h, 11.30 h, 13 h i 20.15 h 
(missa vespertina en castellà; a les 19.15 h si la solemnitat coincideix amb dissabte); Dies feiners (de dilluns a divendres): 

8 h, 10 h i 20.15 h; Dissabtes: 8 h, 10 h i 19.15 h (missa familiar); 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, mitja hora abans de la missa dominical i a hores concertades. 
Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres, de 17.30 a 20 h (tancat els dies festius). 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 
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