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Any 44. núm. 39 - Diumenge XXIX del temps de durant l’any, 16 d’octubre de 2022.

ENS CAL REALMENT PREGAR
SEMPRE ?
L'evangeli d’aquest diumenge comença així: «En aquell temps,
Jesús deia als deixebles aquesta paràbola, per ensenyar que hem
de pregar sempre sense perdre mai l’esperança ». La paràbola
és la de la vídua inoportuna.
A la pregunta: «Quantes vegades cal pregar?», Jesús ens
respon: «¡Sempre! »
La pregària, com l'amor, no admet el càlcul de la quantitat. Cal preguntar-se tal vegada: quantes
vegades al dia una mare estima el seu fill? o un amic al seu amic? Podem arribar a estimar amb
diferències de consciència, però no a intervals més o menys regulars. O s’estima sempre o no
s’estima mai. Així ha de ser també la pregària. Jesús ens ha donat ell mateix l’exemple de la
pregària constant. Als evangelis ho
llegim clarament: Jesús prega durant el
dia, al capvespre, de bon matí i passa
sovint tota la nit pregant.
Us desitjo un sant diumenge sota
l’esguard amorós de la Mare de Déu
del Roser !
Mn. Joan Obach Baurier, rector
El Domund és el nom que a casa
nostra donem a la Jornada Mundial de les
Missions, que celebrarem el proper
diumenge.
Aquesta campanya està convocada pel
Papa, a través de les Obres Missionals
Pontíficies (OMP) per fer proper a tots el
sentit de la missió i prendre consciència
que tots hem de ser missioners.
Amb la col·lecta dominical de la
setmana vinent, el nostre donatiu,
responsable i solidari, ajudarà els
missioners en la seva tasca important de
fer créixer la llavor de l’Evangeli de
Jesucrist arreu del món.

SOLEMNITAT DE TOTS SANTS
Dimarts 1 de novembre, a les 10 h, 11.30 h, 13 h i 20.15 h.
A les 12.30 h, missa a la capella del Cementiri de Sarrià.
Missa de vigília, dilluns 31 d’octubre, a les 20.15 h.
Celebracions de la missa en la commemoració de
Tots els Fidels difunts, dimecres 2 de novembre: 8 h, 10 h i 20.15 h.

ADORACIÓ EUCARÍSTICA
AQUESTA SETMANA (17-22 octubre)
A la capella del Santíssim:
Dilluns a divendres de 8.30 a 20 h (+info: cartellera capella).
Pregària per la Vida: dissabte de 8.30 a 9.45 h.
A l’altar major:
Grup “Hakuna-Sarrià”: dilluns a les 21h.
Grup “Effetà-Sarrià”: dimarts a les 21 h.
ASSAIG DE LA CORAL DYAPASON. Dimarts 18 d’octubre a les 19.30 h a la sala gran de
la rectoria.
GRUP “TEÒFILS” (Catequesi d’adults). Dimecres 19 d’octubre a les 19.30 h. Pregària de
Vespres, meditació de l’Evangeli dominical i estudi de la Constitució “Dei Verbum” sobre la
Paraula de Déu, del Concili Vaticà II.
SANT ROSARI. De dilluns a divendres a les 18.30 h a la capella del Santíssim.
CATEQUESI D’INFANTS. Dijous 20 d’octubre de 17.30 a 18.45 h a les sales de la rectoria.
LA SAGRADA ESCRIPTURA EN PROFUNDITAT. Cada dijous a les 19.30 h, a la sala
gran de la Rectoria. Estudi dels Fets dels Apòstols, amb la Isabel Salisachs, Tothom està
convidat a participar-hi!
GRUP DE PASTORAL DE LA SALUT. Divendres 21 d’octubre a les 9 h a la sala de la
rectoria.
REUNIÓ DE LA JUNTA DEL CENTRE PARROQUIAL AMB ELS
DELEGATS DELS GRUPS I SECCIONS.
Dijous 20 d’octubre a les 19.30 h als locals del CP.
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 del vespre en castellà; només si la solemnitat cau en dissabte, serà a les 19.15 h); 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, i 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/miércoles, de 17.30 a 18.30 h a la sala gran de la rectoria (no cal cita prèvia).
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
DONATIUS a la parròquia (desgravables indicant NIF, NOM i COGNOMS, i enviant comprovant) a través de:
BIZUM (Parròquia): ONG 00687; Compte bancari (Parròquia): ES15 2100 0808 1302 0037 7372
Correu electrònic de la parròquia: santvicenc181@arqbcn.cat

