
 

   

  
 

Any 45. núm. 3 – Tercer Diumenge del temps d’Advent – 11 de desembre de 2022. 
 

SÍ! TENIM UN GRAN MOTIU 
PER ALEGRAR-NOS ! 

 

L’Advent ens convida a l’alegria i al goig espirituals, ja que 

la trobada amb el Senyor que ve és a prop. L’anunci que fa el 

profeta Isaïes (cf. Is 35, 10) és un autèntic himne a l’alegria, 

que es manifestarà plenament en Jesús, en qui es compleix el 

temps de l’espera. Aquest diumenge tercer d’Advent és 

també conegut amb la paraula llatina Gaudete, és a dir, “alegreu-vos”. Hi ha doncs un motiu més 

que suficient per estar contents, quan per la fe sabem de cert que Jesús ve a la nostra vida i vol 

quedar-se per sempre amb nosaltres. Us desitjo un joiós diumenge d’Advent. 

Mn. Joan Obach Baurier, rector 
 

DEFENSA DE LA TESINA EN SAGRADA LITÚRGIA DEL PADRE ANTONIO DÍAZ 

Dilluns 12 de desembre a les 12 h a la Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona 

(c/ Diputació 231). El títol de la tesina és “Las aclamaciones del Memorial en la Plegaria Eucarística”. 

El P. Antonio va estar tres anys residint i col·laborant pastoralment a la nostra parròquia. 

Accés lliure i gratuït per tothom que vulgui assistir-hi. 
 

BENEDICCIÓ DEL PESSEBRE EN LA CLOENDA  
DEL 125È ANIVERSARI DEL CENTRE PARROQUIAL  

 

Dijous 15 de desembre 
a les 18.45 h 

(c/ Pare Miquel de Sarrià, 8) 
 
 
 

Participació dels infants de la 
catequesi i del cor infantil 

de l’orfeó sarrianenc 
 

 

Pessebre d’enguany inspirat en els pobles de la Vall Fosca (Pallars). Pessebristes (per tercer any consecutiu): Joan 
González i Ginesa Cañavate; Disseny: Joan Alay; Moltes figures artesanals fetes a mà i pintades per Carme Carbó. 

 

 

XERRADA D’ADVENT 
 

Dimecres, dia 14 de desembre, 

a les 19.15 h al temple parroquial 

Com parlar del Nadal als infants 

i com viure-ho en família? 
Testimonis de Maria Grazia Bellamoli 

i Montse González, catequistes de la parròquia 
 

www.parroquiasarria.net

etet 



L’ESTEL DE NATZARET 
AL TEATRE DE SARRIÀ 

Representacions: 18 de desembre; 8, 14 i 15 de gener a les 17.30 h 

Reserveu ja les vostres entrades a: http://sarria.fila12.cat/ 
 

Espectacle familiar molt recomanable 
per a petits i grans!! Visca l’Estel!! 

 
 

 

ADORACIÓ EUCARÍSTICA DE LA 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 12 a les 21 h: grup “Hakuna-Sarrià” 

Dimarts 13 a les 21 h: grup “Effetà-Sarrià” 
 

 

JUNTA DEL CP. Dilluns 12 de desembre a les 20 h al Centre parroquial. 

REUNIÓ DEL CONSELL PASTORAL. Dimarts 13 de desembre a les 19 h a la rectoria. 

GRUP DE PASTORAL DE SALUT. Divendres 16 de desembre a les 9 h a la rectoria. 
 

CONCERT DE NADALES DEL COR DYAPASON 
Dissabte 17 de desembre a les 20.15 h al temple parroquial 

 

 

LA SAGRADA ESCRIPTURA EN PROFUNDITAT 

Dijous 15 de desembre a les 19.30 h a la sala gran de la Rectoria. 

Estudi del llibre dels Fets dels Apòstols amb la Isabel Salisachs. 
 

 

VESPRE I NIT DE NADAL: Dissabte 24 de desembre 
MISSA DE VIGÍLIA a les 19 h (amb especial dedicació a famílies i infants) 

MISSA DEL GALL a les 12 de la nit (copeta de cava després de la missa) 
 

   

 

 PELEGRINATGE A TERRA SANTA I JORDÀNIA 
AMB SANT VICENÇ DE SARRIÀ 

(Del 13 al 20 d’abril de 2023) 

Més informació i inscripcions en horari del despatx parroquial 
 
 

 
 

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

