
 

   

  
 

Any 45. núm. 8 – Diumenge Segon de durant l’any – 15 de gener de 2023. 
 

PER QUÈ JESÚS 
ÉS L’ANYELL DE DÉU? 

 

Jesús es l’únic just enmig d’aquella multitud que 

s’atansava al riu Jordà, on Joan batejava, per 

confessar els seus pecats. Jesús és «l’Anyell de Déu». 

Però, a qui es refereix aquesta imatge? A l’anyell 

sacrificat al temple? A l’anyell pasqual? Al Servent 

de Jahvé? Doncs, als tres al mateix temps. Aquesta 

expressió, que escoltem a la litúrgia abans de la comunió, significa que Ell és l’innocent, ple de 

mansuetud, de perfecció ritual i de santedat, i que ha estat sacrificat a la Creu per salvar els homes 

dels seus pecats i per irradiar a tot arreu la Llum sense posta amb la seva Paraula i la seva Vida. 

Us desitjo un sant diumenge i una molt bona setmana! 
Mn. Joan Obach Baurier, rector 

 

GRUP TEÒFILS. Dimecres 18 de gener a les 19.30 h a la rectoria. Pregària, reflexió i 

meditació a partir de les catequesis del papa Francesc sobre el tema del discerniment. 

GRUP DE PASTORAL DE SALUT. Divendres 20 de gener a les 9 h a la rectoria. 

 

 
 

FESTA DE SANT VICENÇ, 

DIACA I MÀRTIR 
 

EL NOSTRE PATRÓ  
 

MISSA SOLEMNE 
 

DIUMENGE 22 DE GENER 

A LES 11.30 H 
 

Abans de la missa, a les 11.15 h,  

Ofrena floral de la Colla Castellera de Sarrià 

amb l’aixecament d’un pilar 
 

Després de la missa: 

Audició del tradicional 
ROSARI PASTORIL 

Participen: 

Orquestra 3 Nations Ensemble, Orfeó 

Sarrianenc, Cor Dyapason i altres cantaires 
 
 

 
 

www.parroquiasarria.net

etet 



 
 

 

BENEDICCIÓ D’ANIMALS I MASCOTES 

Festa de Sant Antoni Abat 

Dimarts 17 de gener, a les 17.30 h 

a la Plaça de Sarrià (davant la façana de l’església) 

 
 

 
 
 
 
 

 

SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT 

DELS CRISTIANS (18 - 25 de gener de 2023) 
  

« Apreneu a fer el bé, busqueu la justícia » (Isaïes 1, 17) 
 

El proper dimecres comença la Setmana de Pregària per a la unitat dels 

cristians. És un moment  propici per recordar, pregar i conèixer els ‘altres’ 

cristians, però sobretot per sentir el fort requeriment de Jesucrist a treballar 

per la unitat, si volem que el món cregui. 

La celebració ecumènica que dona inici a la Setmana de Pregària per a la 

Unitat dels Cristians a la nostra arxidiòcesi tindrà lloc el proper dimecres 

dia 18 de gener, a les 18.30 h, a la Catedral de Barcelona, i serà presidida 

per Mons. Javier Vilanova, bisbe auxiliar de Barcelona, amb la 

participació dels representants de les diverses confessions cristianes. 
 
 
 
 

 

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 16 a les 21 h: grup “Hakuna-Sarrià” 

Dimarts 17 a les 21 h: grup “Effetà-Sarrià” 
 

 

 

LA SAGRADA ESCRIPTURA EN PROFUNDITAT 

Dijous 19 de gener a les 19.30 h a la sala gran de la Rectoria. 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

