
 

   

  
 

Any 44. núm. 43 - Diumenge XXXIII  de durant l’any  – 13 de novembre de 2022. 
 

NO QUEDARÀ PEDRA 
SOBRE PEDRA ! 

PERÒ, QUAN SERÀ AIXÒ?  
 

Ens apropem al final de l’any litúrgic i la 

litúrgia de la Paraula ens convida a posar la 

mirada en les coses darreres i definitives. 

Què pretén la  Paraula de Déu? Fer-nos por? 

Angoixar-nos? De cap manera. Vol alliberar-nos de falses il·lusions i miratges. Igual que aquells 

jueus quedaren enlluernats per la bellesa exterior del temple, també nosaltres podem deixar-nos 

enlluernar per coses que són pura aparença, que són efímeres i passatgeres. Davant de tanta 

falsedat, tants “fakes”, tanta mentida i manipulació que ens aguaiten en el món en què vivim, 

davant de tantes ofertes vanes i inconsistents, només la Paraula de Déu és la veritat, només ella 

anuncia «el sol de la felicitat» (Malaquies 4, 2), que és Jesucrist, el nostre Déu i únic Senyor, rei 

del món, de la història i de l’univers. 

Confiem doncs en Déu, vetllem en ell, esperem en ell, i res no haurem de témer, ja que només 

ell “judicarà tot el món amb justícia, tots els pobles amb raó” (salm 97). 

Us desitjo a tots un bon i sant diumenge!  

Mn. Joan Obach Baurier, rector 

 

RECOLLIT A LA CAMPANYA DE GERMANOR 

DIA DE L’ESGLÉSIA DIOCESANA 
 
 

2.825 € (any 2021: 3.900 €; any 2020: 3.280 €)  
 

 
 
 
 

Gràcies per totes les aportacions d’ajuda al sosteniment de l’Església diocesana. 
 

    

SOLEMNITAT DE JESUCRIST, 

REI DE TOT EL MÓN 
 

Diumenge vinent, 

dia 20 de novembre 

Missa solemne a les 11.30 h 

amb la Capella de Música “Dyapason” 
 

www.parroquiasarria.net

etet 



ADORACIÓ EUCARÍSTICA 
AQUESTA SETMANA 

  

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. 

 

Altar Major: 

Dilluns 14 a les 21 h: grup “Hakuna-Sarrià” 

Dimarts 15 a les 21 h: grup ·Effetà-Sarrià” 
 

 

ASSAIG DEL COR “DYAPASON”. Dimarts 15 de novembre a les 19. 30 h a la rectoria.   

GRUP TEÒFILS. Dimecres 16 de novembre a les 19.30 h.  Capítol V de la Constitució Dei 

Verbum sobre la Revelació del Concili Vaticà II. 
 

AQUESTA SETMANA AL TEMPLE PARROQUIAL 
DOS CONCERTS QUE  NO ENS PODEM PERDRE! 

 

Dijous 17 a les 20.30 h 

IV Concert de Gòspel solidari 

Organitza: Club Rotary de Sarrià, a favor del projecte “Teixint futurs” de 

les Germanes Oblates del Lloc de la dona i Dona Kolors. 

Aportació benèfica: 10 €. 
 

Dissabte 19 a les 20.15 h 

Rèquiem de Fauré + obres de J.S. Back – K. Nystedt i A. Bruckner 

Orquestra de Cambra de Sabadell, la Coral Shalom i el Cor Praesentia. 

Aportació voluntària per les despeses de logística del concert 

 
 

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: Diumenges i solemnitats de precepte: 10 h, 11.30 h, 13 h i 20.15 h 

(en castellà); Dissabtes: 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: dissabtes, 19.15 h. Confessions: dies 

feiners de 8.30 a 10 h i de 19.45 a 20.15 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 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

