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SENYOR, RECORDEU-VOS DE MI 
 

Quina manera més singular té Jesús de manifestar la seva 

reialesa singular! A banda i banda de la seva Creu, dos 

lladres amb dues actituds oposades. Un s’adreça al 

Crucificat amb menyspreu: «No ets el Messies? Salva't a tu 

mateix i a nosaltres». Jesús no respon. Amb ell es solidaritza 

inesperadament l'altre lladre, que el confessa implícitament 

com a rei just i innocent, i implora: «Jesús, recordeu-vos de 

mi, quan arribeu al vostre Regne». Sant Ciril d'Alexandria 

comenta: «El veus crucificat i en dius rei. Creus que qui 

suporta la burla i el patiment arribarà a la glòria divina»   

(Comentari a sant Lluc, homilia 153). Segons l'evangelista 

sant Joan, la glòria divina ja hi és present, encara que amagada per la desfiguració de la creu. I  

en sant Lluc el futur s’avança al present quan Jesús promet al bon lladre: «Avui seràs amb mi al 

paradís”. La vida és estar amb Crist, perquè on està Crist allà hi ha el seu Regne. 

Us desitjo una viscuda festa de Crist Rei, que ens prepara al temps de l’Advent.  

Mn. Joan Obach Baurier, rector 
 

 

Diumenge 27 de novembre 
a les 18 h al Teatre de Sarrià 

 

‘Van arribar de nit’ 
rescata la història real de Lucía, l’únic testimoni 

en la matança dels jesuïtes a El Salvador. 
 

La matinada del 16 de novembre de 1989, en plena 

guerra civil salvadorenca, sis sacerdots jesuïtes, 

professors universitaris, i dues empleades van ser 

assassinats a la Universitat Centreamericana José Simeón 

Cañas (UCA) a San Salvador. 

El primer que fa el govern és acusar la guerrilla del 

FMLN, però una testimoni presencial desmenteix la 

versió oficial. Es tracta de l’empleada de la neteja de la 

institució. Lucía ha vist als veritables criminals: els cossos 

de l’exèrcit. El seu testimoniatge serà clau per a esclarir la 

veritat i fer justícia, però a més a més canviarà per sempre 

la seva vida i la de la seva família. 
 

Preu: 4€ | 2€ persones associades al Centre parroquial 
 

 

 

www.parroquiasarria.net
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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 21 a les 21 h: grup “Hakuna-Sarrià” 

Dimarts 22 a les 21 h: grup ·Effetà-Sarrià” 
 

 

PRESENTACIÓ DEL PLA D’EMERGÈNCIA I SESSIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS 

LABORALS. Dissabte 26 de novembre a les 10.30 h al Teatre del Centre parroquial.   
 

MOSTRA D’ENTITATS DE SARRIÀ. El proper diumenge 27 de novembre al llarg de tot 

el matí a la plaça de Sarrià. 
 

 

NOVENA DEDICADA 
A LA BENAURADA VERGE MARIA, 

EN LA SEVA IMMACULADA CONCEPCIÓ 
 

A partir de dijous, dia 24 de novembre, 

fins dilluns, dia 6 de desembre. 

De dilluns a divendres a les 18.30 h. 
 

Capella de la Puríssima 

del temple parroquial 

Pregària de la Novena i a continuació, Sant Rosari 
Podeu adquirir el llibret amb les pregàries i meditacions, a un preu de 5 €. 

 

 

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 (si el dissabte coincideix amb vigília o solemnitat, també és a les 19.15 h). 

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 del Despatx parroquial i de 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 (IRPF) 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

