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MARE DE DÉU DEL ROSER,
AUGMENTEU-NOS LA FE EN EL VOSTRE FILL !
Aquest mes d'octubre ens ofereix dos motius de pregària i de reflexió: la Verge del Roser i el
compromís missioner. En quant a la imatge de la Mare de Déu del Roser, patrona de Sarrià, que
presideix el retaule de l'Agustí Pujol (1619), observem com sosté amb un braç el Nen Jesús i amb
l'altre té un rosari. Aquesta iconografia significativa mostra que el rosari és un mitjà que ens
ofereix la Mare de Déu per contemplar Jesús i, meditant la seva vida, estimar-lo i seguir-lo cada
vegada amb més fidelitat. L'Església recomana vivament resar el rosari cada dia, per unir-nos
més als sentiments de Maria i Jesús. Això ens compromet a pregar-lo amb fe, especialment per
la pau a les famílies, a les nacions i al món sencer i ser missioners valents de l’Evangeli.
Els dies ferials d'aquest mes us convido, si no ho feu habitualment, a pregar el sant Rosari en
família i, si ho preferiu, comunitàriament a la Capella del Santíssim, cada dia a les 19.30 h.
Us convido també a la missa solemne que presidirà l'Arquebisbe de Barcelona
dissabte vinent al vespre, desitjant-vos ja una bona Festa Major de Sarrià, en el
respecte mutu i la bona convivència dins del nostre veïnatge, sota l'esguard de la
Mare de Déu del Roser. Joiós diumenge i bona setmana!
Mn. Joan Obach Baurier, rector

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, seguirà la

MISSA SOLEMNE EN LA FESTA
MAJOR DE SARRIÀ
presidida pel
Sr. Arquebisbe de Barcelona,

Cardenal Joan Josep Omella
Us hi esperem!

AGRAÏMENT I FELICITACIÓ A MN. FERNANDO GILABERT!

Després de presidir la missa solemne dilluns passat a la parròquia, el nou prevere, Mn. Fernando, va donar
gràcies per totes les pregàries i les mostres d’estimació que ha rebut dels qui formem la comunitat parroquial.
Després, moltíssimes persones vam compartir amb ell un fraternal refrigeri al Centre parroquial.
Ara ja li toca reprendre els estudis de Bíblia que va començar l’any passat. Aquest primer semestre, en comptes
d’anar a Roma, estudiarà a l’École Biblique et Archéologique de Jerusalem. Estem segurs que serà una
experiència molt enriquidora. Li desitgem el millor i, ara com a prevere, preguem pel seu ministeri sacerdotal!
Fins aviat, Mn. Fernando, i gràcies pel teu bon testimoni de fidelitat a l’Església. Que Déu et beneeixi sempre!

ADORACIÓ EUCARÍSTICA
AQUESTA SETMANA
De dilluns a divendres de 8.30 a 20 h a la Capella del Santíssim.
Grup “Hakuna”: Dilluns 3, a les 21h.
Grup “Effetà”: Dimarts 4, a les 21 h.
Grup de P.A.C (matrimonis): Dimecres 5, a les 21 h.
Pregària per la Vida: Dissabte 8, de 8.30 a 9.45 h.
MES D’OCTUBRE. Sant Rosari, de dilluns a divendres, dies no festius, a les 19.30 h a la capella del
Santíssim. Dijous 6, inici de la Catequesi d’infants, de 17.30 a 18.45 h. IV Cicle de Concerts de l’orgue
de Sarrià (veure cartellera). Primer concert, diumenge 9 a les 18 h. Missa aragonesa en la Festa del
Pilar: dimecres 12 a les 10 h. Grup Teòfils: dimecres 19 a les 19.30 h. Sagrada Escriptura en
profunditat (Fets dels Apòstols) amb Isabel Salisachs, a partir del dia 13, cada dijous a les 19.30 h.
Pastoral de la Salut: divendres 21 a les 9 h.
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.
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