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LA FI DE LA GUERRA I LA SANTEDAT  
 

Tot comença sempre en el cor humà. Allò més bo i noble, i també, 

malauradament, allò que és dolent i indigne.  

Les guerres s’inicien aquí, quan hi ha amargor, rancúnia, ambició, set de 

venjança: «Aquesta mala jugada, me la pagaràs!». Això destrueix famílies, 

amistats, barris, ciutats i països, destrueix molt. «I, què puc fer, quan sorgeixen 

aquests sentiments en mi?». Ho diu avui Jesús: «Estimeu els enemics». «Però, 

jo he d’estimar aquell o aquella que m’ha fet i em continua fent mal?» —Sí —

«Doncs, no puc» —Prega perquè puguis— «Estimeu els enemics, pregueu per 

aquells que us persegueixen». «De cap manera! Pregar per qui m’ha fet mal?» —Sí, perquè  

canviï de vida, perquè el Senyor el perdoni. Aquesta és la grandesa i la magnanimitat de Déu, 

que té un cor gran, que tot ho perdona, perquè és misericordiós. Si el nostre cor s’uneix al cor de 

Déu, i l’eucaristia és el lloc preeminent, aleshores entendrem què significa allò que Jesús ens diu 

avui: «Sigueu bons del tot, com ho és el vostre Pare celestial». 

Us desitjo un sant diumenge a tothom i un bon inici, dimecres vinent, del temps quaresmal! 
Mn. Joan Obach Baurier, rector 

 

 

CONFIRMACIONS A LA PARRÒQUIA 

Aquest diumenge, dia 19 de febrer, a les 13 h. 

Quinze joves i adults de la nostra parròquia 

(entre els quals hi ha joves dels grups d’Effetá i Bartimeo) 

són confirmats amb el segell de l’Esperit Sant 

pel bisbe Javier Vilanova, auxiliar de Barcelona. 

Donem gràcies a Déu, i preguem per tots ells, perquè siguin 

testimonis fidels de Jesucrist enmig del món. 
 

 
 

 

DIMECRES DE CENDRA  
El proper 22 de febrer 

 

Missa amb la imposició de la cendra a  les 8, 10 i 20.15 h 

Iniciem així el temps de Quaresma, que ens prepara 

per a la celebració joiosa de la Pasqua 

 
 

 

TOTAL RECOLLIT DIUMENGE PASSAT: 2.975 €  
(any 2022: 4.155 €; any 2021: 3.985 €) 

 

Gràcies per totes les aportacions! 

 

www.parroquiasarria.net

etet 



 

CONFERÈNCIES QUARESMALS 2023 
 

Els cinc dimecres del mes de març a les 19 h 

Dies 1 i 22 – Lloc: Teatre del Centre Parroquial (c/ Pare Miquel de Sarrià, 8) 

Dies 8, 15 i 29 – Lloc: Rectoria de la parròquia (c/ Rector Voltà, 5) 
  

Dia 1: "Atención en el final de la vida” (Dra. Carmen Benito, Secretariat diocesà de pastoral de la Salut) 

Dia 8: "Pràctiques quaresmals i celebracions litúrgiques” (Mn. Joan Obach Baurier, rector) 

Dia 15: "La condició humana. Neurones i salms" (Dr. Jaume Duran, metge i teòleg) 

Dia 22: "10 raons per creure en Déu" (Oriol Jara, director de TV) 

Dia 29: Cinefòrum amb la pel·lícula “Unplanned” (2019) (Campanya 40 dies x la vida) (Sessió de 2h) 

 

 

LA SAGRADA ESCRIPTURA EN PROFUNDITAT 

Dijous 23 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. 
 

 

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 i anunciem 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 20: “Hakuna-Sarrià”; Dimarts 21: “Effetà-Sarrià” 
 

 

 

 PELEGRINATGE A 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

