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I DESPRÉS D’AQUESTA VIDA, QUÈ HI HA?  
 

Si fa uns dies celebràvem Tots Sants i la Commemoració de tots els Fidels 

Difunts, aquest diumenge la litúrgia ens convida a meditar novament el 

misteri de la resurrecció dels morts. Aquest anunci cristià no respon de 

manera genèrica a l’aspiració de l’ésser humà a una vida sense fi; al contrari, 

és anunci d’una esperança certa, perquè, com escoltem a l’Evangeli, està 

fonamentada en la fidelitat mateixa de Déu, que és «Déu de vius».  Als que 

confien en ell els concedeix la vida divina que posseeix en plenitud. 

A l’Antic Testament l’esperança en la resurrecció dels morts va augmentar 

progressivament. El martiri dels set germans, sostinguts per la seva mare, durant la persecució 

del rei Antíoc Epifanes contra els Macabeus que s’oposaven als costums i cultes pagans en el 

poble jueu (s. II a.C.) ens mostra de manera eloqüent la fe en la recompensa divina reservada als 

justos. Ho afirma un d’ells, en la seva agonia: «Ara que morim a mans dels homes, és bo de 

confiar en l’esperança que Déu ens dona de ressuscitar-nos». I és que l’Esperit Sant els sostenia. 

Dono gràcies a Déu especialment pels dotze adolescents de la nostra parròquia que aquest 

dissabte al vespre han estat segellats amb el do de l’Esperit Sant. Preguem per ells i per les 

seves famílies. Us desitjo a tots un bon diumenge de germanor!  

Mn. Joan Obach Baurier, rector 
 

 

AVUI, COL·LECTA CAMPANYA DE GERMANOR 

DIA DE L’ESGLÉSIA DIOCESANA 
 

“Una invitació a viure i a expressar amb obres la fraternitat en el si de les 

diòcesis i en el conjunt de la societat” (Card. Joan Josep Omella) 
 

Siguem generosos per ajudar al sosteniment de l’Església diocesana.   

 

    

MISSA FUNERAL EN SUFRAGI 

de 

MN. RAIMON IZARD BADIA (1929-2022) 
 

El proper dissabte, dia 12 de novembre, a les 10 h 
 

 

CLOENDA DE LA CAMPANYA “40 DIES x LA VIDA”. Aquest diumenge, dia 6 de 

novembre, a les 20.15h. Missa presidida pel bisbe Sergi Gordo, auxiliar de Barcelona. 
 

CONSELL PASTORAL. Dimarts 8 de novembre a les 19 h a la sala de reunions de la rectoria. 

 

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 7 a les 21 h: grup “Hakuna-Sarrià” 

Dimecres 9 a les 21 h: grup P.A.C. (Projecte Amor 

Conjugal) 
 

 

JUNTA DEL CP I TEATRE DE SARRIÀ. Dilluns 7 de novembre a les 19.30 h. 

ASSAIG DEL COR “DYAPASON”. Dimarts 8 de novembre a les 19. 30 h a la rectoria.   

REUNIÓ PROJECTE “ENCUENTRO”. Dijous 10 de novembre a les 20.15 h a la rectoria. 

REUNIÓ DE PREVERES DE L’ARXIPRESTAT DE SARRIÀ. Divendres 11 de novembre 

a les 12 h.  Visita a les noves instal·lacions del Centre d’Acollida Assís,  consulta per escollir un 

nou arxipreste i elecció del nou representant al Consell presbiteral. 
 

DOS CONCERTS DEL MES DE NOVEMBRE A NO PERDRE’NS! 
 

Dijous 17 a les 20.30 h: IV Concert de Gòspel solidari, organitzat pel Club Rotary de Sarrià, a 

favor del projecte “Teixint futurs” de les Germanes Oblates del Lloc de la dona i Dona Kolors. 
   

Dissabte 19 a les 20.15 h: Rèquiem de Fauré + obres de J.S. Back – K. Nystedt i A. Bruckner, 

amb l’Orquestra de Cambra de Sabadell, la Coral Shalom i el Cor Praesentia. 
 +info cartellera del temple  

   

IV CICLE DE CONCERTS D’ORGUE 
Aquest diumenge, dia 6 de novembre, a les 18 h, 

a càrrec de David Malet, organista 
Aportació lliure per a les despeses de manteniment i de logística dels concerts. 

Proper concert: Diumenge 4 de desembre, a càrrec de Bernat Bailbé i Wenceslau Guarro 
 

 

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

