
 

   

  

 

Any 44. núm. 38 - Diumenge XXVIII del temps de durant l’any, 8-9 d’octubre de 2022. 

 
BONA FESTA MAJOR, 

SARRIANENCS I SARRIANENQUES ! 
 

La joia de celebrar la festa de la Mare de Déu 

del Roser, patrona de Sarrià, en el centre de la 

Festa major, ens és un motiu d’agraïment.   
Ens retrobem tots, representants del nostre 

poble i de la nostra parròquia, per donar gràcies 

a Déu per haver-nos donat una Mare tan bonica.  
Contemplem la imatge de la Verge del Roser 

que presideix el retaule obra de l'Agustí Pujol 

(1619), un dels artistes més importants del barroc 
català. 

La Colla castellera i l’Esbart de Sarrià li 

ofereixen els pilars i el ball respectivament, i el 
símbol de les roses com a mostra de veneració i 

amor. 

Santa Maria assenyala amb la mà dreta el seu 
infantó, Jesús, el Fill de Déu i Salvador. No ho 

dubtem, ella ens anima a contemplar-lo i a 

seguir-lo en els seus misteris de goig i de passió. 
A la Mare de Déu li demanem per la pau i el 

benestar de tots els que vivim a Sarrià, i pel món sencer, especialment els que 

pateixen els estralls de la guerra i de la fam. 
 Us desitjo una joiosa Festa Major de Sarrià, moltes felicitats pel 125è aniversari 

del Centre parroquial i cultural i del Teatre de Sarrià, i que puguem viure la festa 
en el respecte mutu i la bona convivència entre el veïnatge. Que la Verge del Roser 
ens hi ajudi!  

Mn. Joan Obach Baurier, rector 
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www.parroquiasarria.net
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IV CICLE DE CONCERTS D’ORGUE 
 

Aquest, diumenge, dia 9 d’octubre, a les 18 h 

a càrrec de 

Berenguer Montserrat 
Aportació lliure per a les despeses de manteniment i de logística dels concerts. 

 
   

 

 

FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL PILAR 
Dimecres 12 d’octubre, missa solemne a les 10 h 

 

REPRESENTANTS DE LA CASA REGIONAL ARAGONESA 
faran l’ofrena floral a la “Pilarica” al final de la missa, 

després del ball de la “Jota”. 
Acompanyament musica de la Coral de la mateixa Casa regional. 

 
Les altres celebracions de la missa, també de la festa del Pilar,  

 seran a les 8.30 h i a les 20.15h 
 

     

ADORACIÓ EUCARÍSTICA 
AQUESTA SETMANA 

  

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

Grup “Hakuna”: Dilluns 10, a les 21h. 

Grup “Effetà”: Dimarts 11, a les 21 h. 

 Pregària per la Vida:  Dissabte 15, de 8.30 a  9.45 h. 
 

 

 

 

 

CONSELL PASTORAL. Dimarts 11 d’octubre a les 19 h a la Rectoria. 
 

SANT ROSARI. De dilluns a divendres, dies no festius, a les 18.30 h a la capella del Santíssim. 
 

CATEQUESI D’INFANTS. Dijous 13 d’octubre de 17.30 a 18.45 h al Centre parroquial. 
 

LA SAGRADA ESCRIPTURA EN PROFUNDITAT. A partir del proper dia 13, cada 

dijous a les 19.30 h, a les sales de la Rectoria. Aquest any, amb la professora Isabel Salisachs, 

estudiarem el llibre dels Fets dels Apòstols. Tothom pot participar-hi. 

  
 

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, 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 
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: santvicenc181@arqbcn.cat 

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

