
 

   

  
 

Any 45. núm. 1 – Primer Diumenge del temps d’Advent – 27 de novembre de 2022. 
 

VENIU, SENYOR JESÚS ! 
Amb agraïment especial a tothom  
(Mn. Serge Guy Nyongo Mbessa) 

 

A l’inici d´aquest any litúrgic, faig aquesta pregària a la llum de 

la Paraula de Déu que sentim avui: “Senyor, concediu-nos 

l'actitud permanent de l'Advent: «prou de dormir». Que esperem 

vetllant i aquest sigui l'estil de la nostra vida. Que estiguem 

sempre en procés de discerniment i alliberament per a la trobada que voleu tenir amb nosaltres. 

Que deixem les activitats de les tenebres per conduir-nos, com en ple dia, amb dignitat, preparant 

els camins de pau, d´amor i de felicitat”. Amb aquesta pregària, dono gràcies a tothom, per tot el 

que hem viscut, compartint junts aquest temps que he estat amb vosaltres. Em toca retornar a 

Camerun i la meva diòcesi després d’aquests anys intensos d’estudi. Adreço una abraçada molta 

forta a Mn. Joan i Mn. Pere, als seminaristes, als membres del consell pastoral, al personal de la 

parròquia (Àngels, Ana-Maria, Meritxell, Ana, Gina, Paco ...). Que del cel davalli la benedicció 

de Déu sobre tothom. Afectuosament, Mn. Serge. 

 Us desitgem un joiós temps d’Advent. I a Mn. Serge, li desitgem el millor en el seu retorn 

a casa, assegurant-li que estarem sempre units en la pregària i l’amistat! Gràcies de tot cor! 

Mn. Joan Obach i Mn. Pere Alavedra, amb els membres del Consell pastoral. 
 

 

NOVENA DEDICADA 
A LA BENAURADA VERGE MARIA, 

EN LA SEVA IMMACULADA CONCEPCIÓ 

Fins dimarts, dia 6 de desembre. 

De dilluns a divendres a les 18.30 h. 
 

Lloc: Capella de la Puríssima 

Pregària de la Novena i Sant Rosari 
 

 

Podeu adquirir el llibret amb les pregàries i meditacions, a un preu de 5 €. 
 
 

 

IV CICLE DE CONCERTS D’ORGUE 
 

 El proper diumenge, dia 4 de desembre, a les 18 h, 

a càrrec de Bernat Bailbé i Wenceslau Guarro, orgue a 4 mans. 
 

 

 

 

Us preguem una aportació per a les despeses de manteniment i de logística del concert. 

 

www.parroquiasarria.net

etet 



Aquest diumenge 27 de novembre 
a les 18 h al Teatre de Sarrià 

 

‘Van arribar de nit’ 
 

Aquesta pel·lícula rescata la història real de Lucía, 

l’únic testimoni en la matança dels jesuïtes a El Salvador. 
 

 

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

 

 
 

 

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 28 a les 21 h: grup “Hakuna-Sarrià” 

Dimarts 29 a les 21 h: grup ·Effetà-Sarrià” 
 

 

MISSA EN SUFRAGI DE L’ÀNIMA DE ROSER PUYNELO (+ 26/10/2022). Dimecres 30 

de novembre a les 19 h. Presideix Mons. Joan-Enric Vives i Sicília, arquebisbe-bisbe d’Urgell. 
   

 

PELEGRINATGE PARROQUIAL A TERRA SANTA I JORDÀNIA 
(Del 13 al 20 d’abril de 2023) 

Tots els interessats en saber més d’aquest viatge són convidats 

a la reunió informativa amb els tècnics de l’agència RT Cultural, 

el proper divendres 2 de desembre a les 19 h a la sala gran de la rectoria. 
 
 

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

