
 

   

  
 

Any 45. núm. 7 – Festa del Baptisme del Senyor – 8 de gener de 2023. 
 

 LA FE ÉS EL GRAN DO 
QUE HEM REBUT DE DÉU  

 

“Al darnos la fe, el Señor nos ha dado lo más precioso que existe 

en la vida, es decir, el motivo más verdadero y bello por el cual vivir: 

por gracia hemos creído en Dios, hemos conocido su amor, con el 

cual quiere salvarnos y librarnos del mal. La fe es el gran don con el 

que nos da también la vida eterna, la verdadera vida” 
(Benet XVI, de l’homilia en la festa del Baptisme del Senyor, 9 de gener de 2011)  

 

Reprenent el temps de durant l’any, us desitjo una joiosa festa 

del Baptisme del Senyor i un bon diumenge! 
Mn. Joan Obach Baurier, rector 
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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 

 
 
 

 
 
 

JUNTA DEL CP. Dilluns 9 de gener a les 20 h al Centre parroquial. 

REUNIÓ DEL CONSELL PASTORAL. Dimarts 10 de gener a les 19 h a la rectoria. 
 

www.parroquiasarria.net

etet 

CELEBRACIONS DE LA MISSA A LA PARRÒQUIA  

PER PREGAR PEL DESCANS ETERN DE BENET XVI 

 

DIJOUS 12 DE GENER 

8 h, 10 h i 20.15 h 
 

Oh Déu, vós heu volgut que el vostre servent, 

el papa Benet XVI, presidís l’Església; 

us preguem que el vostre Fill rebi a la glòria eterna el qui fou 

el seu vicari a la terra. 
(Oració Col·lecta B . Misses de difunts, Missal Romà 3a ed.) 

  



 
 

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 
 

 

L’ESTEL DE NATZARET AL TEATRE DE SARRIÀ 
Representacions: 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!! 

 
 

 

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 9 a les 21 h: grup “Hakuna-Sarrià” 

Dimarts 10 a les 21 h: grup “Effetà-Sarrià” 

Dimecres 11 a les 21 h: grup de P.A.C. 

 
 

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

