
 

   

  

 

Any 45. núm. 12 – Solemnitat de Santa Eulàlia de Sarrià, verge i màrtir – 12 de febrer de 2023. 
 

ON VA VIURE LA NOSTRA EULÀLIA? 
 

Sabem que una antiga capella, erigida vers el 1463 a Sarrià, fou 

edificada sobre el lloc on segons la tradició havia nascut i s’havia criat 

la nena Eulàlia (segle IV). Els consellers de Barcelona hi acudien en 

processó amb el clericat de la seu en les secades i altres flagells públics 

i en festes de la ciutat. 

El 1578 el lloc fou donat al pare Ángel Alarcón de 

Tordesillas per fundar-hi el primer convent caputxí, 

juntament amb l’església, entre els anys 1633-37, i esdevingué el noviciat de l’orde 

de tot Catalunya. Convent i església, enriquits amb una relíquia de santa Eulàlia el 

1630, foren un centre de devoció dels barcelonins, que continuaren acudint-hi. Era 

molt popular la font de Santa Eulàlia, descoberta el 1637. Al llarg del temps 

s’amplià amb nous altars (1784), un campanar i cor, i el seu voltant, ple de boscs, 

s’omplí de capelles i donà origen al desert de Sarrià, visitat per reis i personatges 

importants. El convent de Santa Eulàlia de Sarrià fou destruït el 1835. El 1887 fou 

restablerta a la vora la vida conventual, sota l’advocació de santa Anna. A l’indret 

del vell convent s’instal·là un estatge de beneficència, l’Institut del Desert de Sarrià per a Obrers 

Invàlids. (informació extreta del GEC digital, de la Gran Enciclopèdia Catalana). 

Us desitjo una joiosa festa de la màrtir santa Eulàlia, la nostra jove i coratjosa patrona! 
Mn. Joan Obach Baurier, rector 

 

 

IV CICLE DE CONCERTS D’ORGUE 
 

Aquest diumenge, dia 12 de febrer, a les 18 h, 

a càrrec de 

MARIA TERESA GARRIGOSA, soprano; i BERNAT BAILBÉ, orgue. 
XI CICLE DE MÚSICA, DONES I COMPOSITORES 

 

Us preguem que col·laboreu amb la vostra aportació econòmica 
per a les despeses de manteniment i de logística del concert. Moltes gràcies! 

 

REUNIÓ DEL CONSELL PASTORAL Dimarts 14 de febrer a les 19 h a la rectoria. 

GRUP TEÒFILS. Dimecres 15 de febrer 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 17 de febrer a les 9 h a la rectoria. 
 

AVUI, COL·LECTA DESTINADA A 

 
 
 

Siguem generosos i sensibles amb les nostres aportacions. 

 

www.parroquiasarria.net

etet 



 

LA SAGRADA ESCRIPTURA EN PROFUNDITAT 

Dijous 16 de febrer a les 19.30 h a la sala gran de la Rectoria. 

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

 
 

CONFIRMACIONS A LA PARRÒQUIA 

El proper diumenge, dia 19 de febrer, a les 13 h. 

Deu joves i adults de la parròquia 

seran confirmats amb el segell de l’Esperit Sant 

pel bisbe Javier Vilanova, auxiliar de Barcelona. 

Preguem per tots ells, que aquesta setmana tindran la 

preparació immediata, amb la celebració penitencial, 

l’assaig i la trobada de grup amb el bisbe Javier, 

que compartir amb ells una estona el proper divendres. 
 

 

FULL DIGITAL DE LA PARRÒQUIA 
Per a subscriure-us, seguiu aquest enllaç i empleneu el formulari amb les vostres 

dades: http://eepurl.com/ih8ldb 

Entre tots, fem conèixer la vida parroquial per anunciar Jesucrist a tothom! 
 

 

ADORACIÓ EUCARÍSTICA SETMANAL 
  

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, a les 21 h:  

Dilluns 13: “Hakuna-Sarrià”; Dimarts 14: “Effetà-Sarrià” 

 
 

 

 PELEGRINATGE AL SANTUARI DE LOURDES 
AMB LES PARRÒQUIES 

SANT VICENÇ DE SARRIÀ I SANT LLORENÇ 
del 21 al 24 de març de 2023 

Més informació i inscripcions en horari del despatx parroquial. 
Organització tècnica a càrrec de RT Cultural 

 
 

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 la solemnitat de precepte és en dissabte, al vespre 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://eepurl.com/ih8ldb
http://www.centredesarria.cat/
mailto:santvicenc181@arqbcn.cat

