
 

   

  

 

Any 45. núm. 10 – Diumenge Quart del temps de durant l’any – 29 de gener de 2023. 
 

EN COMUNIÓ AMB EL 
SUCCESSOR DE SANT PERE 

 

Quin goig ha estat poder estar a prop del papa 

Francesc, que ens ha rebut ahir dissabte en 

audiència, en el pelegrinatge que hem fet a Roma, 

Mn. Pere Alavedra i un 

servidor, amb els bisbes 

Sergi Gordo i Javier 

Vilanova, auxiliars de Barcelona, i més de setanta preveres que 

exerceixen el seu ministeri en la pastoral amb els joves. El Papa ens ha 

encoratjat a dedicar-nos amb gran zel, amb agraïment i paciència, 

acompanyant els joves perquè creixin en llibertat per tal de seguir 

Jesús. 

Vam tenir també l’oportunitat de visitar el sepulcre on reposa el cos 

de Benet XVI i pregar pel seu descans etern.  

Donem gràcies a Déu per tot el bé que hem rebut en aquest dia ple 

d’emoció, i continuem pregant pel papa Francesc, la seva salut i les 

seves intencions, i pel bé de tota l’Església universal. Us desitjo un bon diumenge! 
Mn. Joan Obach Baurier, rector 

 

FESTA DE LA PRESENTACIÓ 

DEL SENYOR  
 

 “LA CANDELERA” 

 

Dijous 2 de febrer 

Processó amb les candeles, 

que precedeix la Missa 

a les 8, 10 i 20.15 h 
“Celebrem aquell dia feliç en el qual Jesús va 

ser presentat al temple; externament complia 

un precepte legal, de fet es presentava al 

poble creient.” 

Després d’aquestes paraules que introdueixen la tradicional processó amb les candeles, 

continuarà la missa en la festa de la Presentació del Senyor al temple. 
 

Avui recordem la mort del poeta J.V. Foix (1893-1987), sarrianenc, batejat a la nostra 

parròquia, i Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.   
 

www.parroquiasarria.net

etet 



IN MEMORIAM. El passat dilluns, dia 23 de gener, va morir en Josep Manuel Garcia 

Mijangos, antic administrador de la nostra parròquia, a l’edat de 86 anys. Vam tenir la missa 

exequial pel seu etern repòs el dia 25 de gener aquí, a la que ha estat sempre la seva parròquia, 

on va treballar voluntàriament, amb senzillesa i discreció, portant la comptabilitat. Agraïm el 

servei, que va realitzar abnegadament, enmig de nosaltres per al bé de la parròquia, preguem pel 

seu descans i pel consol de la seva esposa, les seves filles i tota la família. 
 

 

 
 

PROPOSTA DIGITAL 
 

Teniu ja disponible el nou Full Parroquial Digital, que us 

arribarà, si ho desitgeu, 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! 
️ 

 
 

 

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 30 a les 21 h: grup “Hakuna-Sarrià” 

  Dimarts 31 a les 21 h: grup “Effetà-Sarrià” 
 
 

LA SAGRADA ESCRIPTURA EN PROFUNDITAT 

Dijous 2 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. 

 
 

 

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 
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