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NOMÉS L’AMOR HO IL·LUMINA TOT! 
 

El lema de la Campanya de Nadal de Càritas diocesana, de la 

qual avui en fem la col·lecta, ens ajuda a recordar que ja som a 

prop de la festa del naixement del nostre Salvador. I també que 

l’eucaristia ens connecta sempre amb la caritat i la bondat del 

Senyor, que ve a il·luminar els qui viuen en la foscor, espiritual 

sobretot però també material, malauradament. 

Demanem amb insistència perquè la llum que rebem del Déu-fet-home ens impulsi a ser també 

llum per als nostres germans necessitats. Que vingui a nosaltres, aviat, la Llum divina, Senyor! 

Us desitjo de tot cor unes bones festes de Nadal, en la salut i l’amor de Déu. 
Mn. Joan Obach Baurier, rector 

 

"Apassionats per Crist, apassionats per l’home" 
Una experiència viscuda amb el papa Francesc 

 

El Senyor, que no s'oblida mai dels seus fills, ens ha volgut fer un regal de Nadal a tota la 

nostra comunitat parroquial de Sarrià: els dos seminaristes que col·laboren a la parròquia hem 

pogut participar en una audiència privada amb el sant Pare Francesc juntament amb la resta de 

la comunitat del Seminari Conciliar de Barcelona, en una trobada llarga i distesa de gairebé 

una hora. Vam poder plantejar-li 

qüestions de caire teològic i 

pastoral. El sant Pare ens va 

animar a ser pastors enamorats de 

l’Evangeli i del poble cristià; 

enamorats de la pregària i de la 

relació amb el Déu-amb-

nosaltres. 

Francesc va exhortar-nos a tocar 

de peus a terra, a ser conscients 

del món en el qual vivim. 

Alhora, ens va transmetre la passió per viure la fe en el servei als altres, una fe que neix de la 

resurrecció del Senyor. Us portem des de Roma el regal de la seva benedicció apostòlica! 

Us desitgem a tots un bon i sant Nadal! 
Joan Piñol i Guillem Lisicic 

Seminaristes que col·laboren a la nostra parròquia 
 

CONCERT DE NADAL 
 

Dijous, dia 22 de desembre, a les 21 h, 

al temple parroquial, amb el Cor l’Antàrtida 
 

www.parroquiasarria.net

etet 

Comunitat del Seminari de Barcelona amb el papa Francesc (Roma, 10/12/2022) 



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. 
 

No hi haurà adoració eucarística a l’Altar major aquesta setmana amb els 

grups de Hakuna i Effetà. 
 

GRUP TEÒFILS. Dimecres 21 de desembre a les 19.30 h a la rectoria. Reflexió amb les 

catequesis del papa Francesc sobre el tema del discerniment. 
 

SAGRAMENT DE LA PENITÈNCIA 
ABANS DE NADAL 

 

Som convidats a acostar-nos a rebre el Sagrament del Perdó,  

abans de Nadal, fins a mitja hora abans de cada celebració de la missa. 

 
 

 

 

HORARIS DE LES CELEBRACIONS DEL NADAL 
 

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 (una mica de cava després de la missa) 
 

DIA DE NADAL: Diumenge 25 de desembre 
Pregària comunitària de Laudes a les 9.15 h a la Capella del Santíssim 

L’horari de la missa serà com tots els diumenges 
 

 
   

PELEGRINATGE A TERRA SANTA I JORDÀNIA 
AMB SANT VICENÇ DE SARRIÀ (13 - 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

