
 

   

  

 

Any 44. núm. 33 Diumenges XXIII del temps de durant l’any, 4 de setembre de 2022. 
  

"SI ALGÚ VOL VENIR AMB MI...", DIU JESÚS. 
 

Estem a punt d'iniciar un nou curs, amb la seguretat que estarà ple de sorpreses i de regals del 

Senyor. Infants, joves i grans, deixem-nos sorprendre per Jesús. Obrim-li el nostre cor amb 

confiança. Seguir Jesús vol dir prendre la creu. Implica viure tot allò que ens identifica a Crist i 

ens posa en comunió amb Ell: l’obediència al Pare i la donació de sí 

mateix pel Regne de Déu que anuncia, amb una disponibilitat total. El 

Senyor pot demanar això als deixebles, i a nosaltres, perquè ell mateix ha 

renunciat a la seva pròpia família, a sí mateix, a tot, per seguir el camí 

d’obediència al Pare. No demana que trenquem els llaços amb la pròpia 

família, sinó que l’estimem en Ell, que vol dir estimar-la encara més i 

millor. És retrobar també una altra família, la dels seguidors de Crist i 

fills de Déu, especialment en la celebració de l'Eucaristia, cada diumenge.   

Oferim aquest nou curs a la Benaurada Verge Maria. I de manera 

particular demanem la intercessió del papa Joan Pau I, Albino Luciani 

(1912-1978), beatificat aquest diumenge pel papa Francesc. Conegut com 

el "papa del somriure", demanem-li que ens contagiï l'alegria de ser 

cristians. 

Us desitjo un bon inici de curs amb forces renovades i un molt bon diumenge!  

Mn. Joan Obach Baurier, rector 
 

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! 

 
 

ADORACIÓ EUCARÍSTICA DIÀRIA 
A PARTIR DEL 12 DE SETEMBRE 

  

A partir de dilluns 12 de setembre, adoració eucarística 

diària de dilluns a divendres de 8.30 a 20 h. 

L’hora de Pregària per la Vida serà tots els dissabtes del 

curs, a partir del 17 de setembre, a les 8.30 h, a la capella 

del Santíssim.      
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ORDENACIÓ PRESBITERAL  
DE 

MN. FERNANDO GILABERT 
LLABRÉS 

 

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 
Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià 

 

Després de la primera missa presidida per Mn. Fernando, 
tothom és convidat a un refrigeri al Centre parroquial. 

 

Us agraïm de poder col·laborar econòmicament, fent una transferència a aquest 
compte de la parròquia (concepte: Regal Ordenació Mn. Fernando): 

“La Caixa” ES15 2100 0808 1302 0037 7372 
Moltes gràcies! 

 

SOLEMNITAT DE LA MARE DE 

DÉU 

DE LA MERCÈ 
 

Dissabte 24 de setembre  
 

A la Ciutat Comtal és festa de precepte 
 

Missa de vigília: divendres 23 a les 20.15 h 
 

Dissabte 24 a les 10 h, 11.30 h, i 19.15 h 
Atenció: us informem que dins la missa de les 13 h, amb els 

textos propis de la festa de la Mercè, hi haurà també un 

casament. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Centre Parroquial Sant Vicenç: c/ Pare Miquel de Sarrià, 8 - 08034 Barcelona. T. 93.203.97.72, www.centredesarria.cat 
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