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QUI DONI BONS FRUITS VEURÀ 
LA SALVACIÓ DE DÉU 

 

Els fruits d’amor són els que avui a l’Evangeli sant Joan 

Baptista anomena «bons fruits». Amb paraules contundents 

s’adreça als fariseus i saduceus que s’atansaven enmig de la 

multitud per rebre el baptisme al Jordà. 

El Baptista és com una espasa que travessa els segles i les 

generacions. La claredat i la duresa de les seves paraules ens 

són molt saludables per nosaltres. En el temps en què vivim, malauradament, la manera de viure 

el Nadal molt sovint és conseqüència d’una mentalitat materialista. La "veu" del gran profeta ens 

demana que preparem el camí del Senyor que ve, en els deserts d’avui, deserts exteriors i interiors, 

assedegats de l’aigua viva que és Crist. 

Donem la benvinguda a Mn. Pierre Constant Fouda, prevere camerunès i estudiant de 

litúrgia, que ha començat a viure amb nosaltres. Que el puguem acollir fraternalment. 

Us desitjo un bon diumenge d’Advent. 

Mn. Joan Obach Baurier, rector 
 

SOLEMNITAT DE LA IMMACULADA 
CONCEPCIÓ DE MARIA 

 

Dijous 8 de desembre 
 

Missa a les 10 h, 11.30 h, 13 h i 20.15 h 
Vigília: Dimecres 7 de desembre a les 20.15 h 

  

 
PREGÀRIA DE LA NOVENA i ROSARI 

Dilluns i dimarts a les 18.30 h 

Capella de la Puríssima 
 

Podeu adquirir el llibret amb les pregàries i meditacions. Preu: 5 €. 

 
 
 

 

IV CICLE DE CONCERTS D’ORGUE 
 

 Aquest 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. 

Moltes gràcies! 

 

www.parroquiasarria.net

etet 



L’ESTEL DE NATZARET 
TEATRE DE SARRIÀ 

 

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

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

 

ADORACIÓ EUCARÍSTICA 
AQUESTA SETMANA 

  

Capella del Santíssim: 

Només Dilluns de 8.30 a 20 h (+info: cartellera capella). 

De dimarts a divendres no hi haurà adoració eucarística. 

Pregària per la Vida:  Dissabte de 8.30 a  9.45 h. 
 

Altar Major: 

Dimarts 6 a les 21 h: grup “Effetà-Sarrià” 
 

 

ASSAIG DEL COR “DYAPASON”. Dimarts 6 de desembre a les 19. 30 h a la rectoria. 

DIMARTS 6 DE DESEMBRE. En ser festiu, la primera missa del matí és a les 8.30 h. 
 

HORARIS DE LA VÍGILIA I LA NIT DE NADAL 

Dissabte 24 de desembre 
MISSA DE LA VIGÍLIA a les 19 h 

(amb especial dedicació a famílies i infants) 

MISSA DEL GALL a les 12 de la nit. 
 

   

 

 PELEGRINATGE A TERRA SANTA I JORDÀNIA 
AMB LA PARRÒQUIA DE SANT VICENÇ 

(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

