
 

   

  
 

Any 44. núm. 40 - Diumenge XXX del temps de durant l’any, 23 d’octubre de 2022. 

 
ENTRE LA BUIDOR I LA PLENITUD, 

ON M’HI TROBO?  
 

Escoltem avui una nova paràbola de Jesús adreçada «a uns que 

es refiaven que eren justos i tenien per no res a tots els altres». És 

la paràbola del fariseu i el publicà, que pujaren al temple a 

pregar. 

El fariseu, ple de si mateix, troba el buit de Déu en el seu cor. El 

publicà, cobrador d’impostos, experimenta la buidor del seu cor i 

s’omple de la misericòrdia de Déu en el reconeixement del seu 

pecat. L’actitud de tots dos és molt suggeridora: mentre el primer 

actua com si el temple fos seu – dret i arrogant –, el segon, sense 

aixecar els ulls i donant-se cops al pit, es manté lluny, com qui no gosa entrar-hi. El publicà 

«tornà perdonat a casa seva» mentre que el fariseu quedà sense perdó. En definitiva, la salvació 

de Déu és sempre un do gratuït que troba estada en els humils de cor.  

Us desitjo un bon diumenge missioner ajudats per la Mare de Déu del Roser !  

Mn. Joan Obach Baurier, rector 
 

 

AVUI, COL·LECTA DEL DOMUND 
 

És la Jornada Mundial de les Missions, convocada pel Papa, a través 

de les Obres Missionals Pontifícies (OMP) per ser sensibles i prendre 

consciència que tots hem de ser missioners.  

Amb la col·lecta d’avui, ajudem 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. 

Cementiri de Sarrià, a les 12.30 h 
 

Missa de vigília, 

dilluns 31 d’octubre a les 20.15 h. 
 

Commemoració de TOTS ELS FIDELS DIFUNTS 

Dimecres 2 de novembre a les 8 h, 10 h i 20.15 h. 

 

www.parroquiasarria.net
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ADORACIÓ EUCARÍSTICA 
AQUESTA SETMANA (24-29 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.  
 

 

MISSA FUNERAL EN SUFRAGI DE 

MN. RAIMON IZARD BADIA  

(1929-2022) 
 

Dissabte 12 de novembre a les 10 h 
 

Mn. Raimon va morir cristianament el proppassat 24 de 

setembre. Va col·laborar i viure durant molts anys a la nostra 

parròquia. Per aquest motiu, tindrà lloc aquí una missa en què 

donarem gràcies pel seu ministeri sacerdotal i pregarem pel seu 

etern repòs. 
 

ASSAIG DE LA CORAL DYAPASON. Dimarts 25 d’octubre a les 19.30 h a la rectoria. 

SANT ROSARI. De dilluns a divendres a les 18.30 h a la capella del Santíssim. 

CATEQUESI D’INFANTS. Dijous 27 d’octubre de 17.30 a 18.45 h al Centre parroquial 

MISSA A LA RESIDÈNCIA DE L’INSTITUT DEL DESERT DE SARRIÀ. Diumenge 30 

d’octubre a les 10.15 h. 

VETLLA EUCARÍSTICA NOCTURNA DE TOTS SANTS. La nit del 31 d’octubre al 1 de 

novembre. Organitzat per “40 dies x la vida”. 
 

 

LA SAGRADA ESCRIPTURA EN PROFUNDITAT 

Cada dijous a les 19.30 h, a la sala gran de la Rectoria. 

Estudi del llibre dels Fets dels Apòstols, amb la Isabel Salisachs. 
 

Tothom està convidat a participar-hi! 
 

  
 

 

Horari habitual de les celebracions de la missa: Diumenge i solemnitat de precepte: 10 h, 11.30 h, 13 h i 20.15 h (en 

castellà); Dissabte: 8 h, 10 h i 19.15 h (tant vigília com solemnitat). Dies feiners (de dilluns a divendres): 8 h, 10 h i 

20.15 h; Dies festius no de precepte: 8.30 h, 10 h i 20.15 h. Missa familiar: dissabte, 19.15 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, 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 

http://www.centredesarria.cat/
mailto:santvicenc181@arqbcn.cat

