
 

   

  

 

Any 45. núm. 9 – Festa Major de la parròquia - Sant Vicenç, diaca i màrtir – 22 de gener de 2023. 
 

VICENÇ, HOME DE PARAULA ! 
 

Ens plau celebrar un any més la festa en honor del nostre 

patró sant Vicenç, diaca, predicador de la paraula de Déu, i 

que morí màrtir el 22 de gener del 304 o 305 a València. 

Amb els Goigs de la parròquia, li preguem amb fe i 

confiança: 
 

La parròquia de Sarrià, 

què us venera per patró, 

us invoca amb devoció: 

no ens deixeu de vostra mà 

ja que sou tan poderós 

davant Déu nostre Senyor. 

Sigueu nostre intercessor, 

Vicenç, màrtir gloriós! 
 

Dels Goigs de Sant Vicenç de Sarrià. 

Lletra: Josep M. Nuet Martí. Música: Mn. Àngel Obiols 

 

Bona Festa Major de la parròquia a tothom! 
Mn. Joan Obach Baurier, rector; Mn, Pere Alavedra Granero, vicari; Mn. Pierre-Constant Fouda, adscrit, 

amb els Consells Pastoral i Econòmic de la parròquia 
 

 
 

PROPOSTA DIGITAL 
 

Coincidint amb la festa del nostre patró, des de la 

parròquia de Sant Vicenç de Sarrià tenim 

disponible el nou Full Parroquial Digital, que us 

arribarà al vostre correu electrònic cada setmana! 

Podreu estar al dia de tot el que es faci a la 

parròquia, així com consultar els horaris de Missa i 

altres informacions  

que poden ser interessants. 

Per a subscriure-us, només heu de seguir aquest 

enllaç i emplenar el formulari 

amb les vostres dades: 

http://eepurl.com/ih8ldb 
 

Entre tots, fem créixer la família parroquial  

per anunciar Jesucrist a tothom! 
️ 

www.parroquiasarria.net

etet 

http://eepurl.com/ih8ldb


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 25 de gener, en la festa de la Conversió de sant  Pau, 

finalitza la Setmana de Pregària per a la unitat dels cristians. Continuem 

pregant acollint la petició de Jesús a viure en la unitat dins l’Església Catòlica 

i amb els cristians de les altres confessions. 
 

                                  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: 

Aquest dilluns 23, no hi ha adoració del grup “Hakuna-

Sarrià” perquè es trobaran a la parròquia de la Bonanova a 

les 21 h.  

   Dimarts 24 a les 21 h: grup “Effetà-Sarrià” 
 

 

LA SAGRADA ESCRIPTURA EN PROFUNDITAT 

Dijous 26 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. 

 
 

MN. PERE I MN.  JOAN SERAN 

REBUTS EN AUDIÈNCIA 

PEL PAPA FRANCESC 
 

Juntament amb molts altres preveres i diaques de la 

Diòcesi de Barcelona, el nostre rector i el nostre 

vicari seran rebuts en audiència pel papa Francesc el 

proper dissabte 28 de gener a les 12 del migdia a Sant 

Pere del Vaticà. Ens asseguren que a prop del Papa 

pregaran molt per la parròquia i les nostres famílies. 
 

 
 

 

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

