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SEREM LLUM 
SI SEGUIM LA LLUM 

 

Hem rebut la llum que és Crist. Ell no ha vingut al món 

només per «ser llum» sinó per «donar llum», per il·luminar 

les consciències i els cors, per encendre aquesta llum en el 

més profund de l’ésser humà. 

Sant Pau, adreçant-se als cristians de Corint, els parla d’ell 

mateix, de la seva feblesa i el seu temor que sempre 

l’acompanyaven quan havia de donar testimoni de Crist 

davant els homes. Ell era plenament conscient d’aquesta veritat quan reconeixia que no el movia 

el prestigi de l’eloqüència i de la saviesa, presentant-se feble, esporuguit i tremolós. L’Apòstol 

és doncs per a nosaltres un model de com rebre la llum de Crist i com comunicar-la i transmetre-

la als altres, des de la saviesa i el poder de Déu. Us desitjo un bon diumenge! 
Mn. Joan Obach Baurier, rector 

 

 
 

 

IV CICLE DE CONCERTS D’ORGUE 
 

 El proper diumenge, dia 12 de febrer, a les 18 h, 

a càrrec de 

MARIA TERESA GARRIGOSA, soprano; i BERNAT BAILBÉ, orgue. 
 

Us preguem que col·laboreu amb la vostra aportació econòmica 

per a les despeses de manteniment i de logística del concert. 
Moltes gràcies! 

 

REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CP. Dilluns 6 de febrer a les 20 h al Centre 

parroquial. 

ACTE AL SALÓ DE CENT DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PELS 125 ANYS 

DEL CENTRE PARROQUIAL. Dimecres 8 de febrer, a les 18h. En representació del Centre, 

assistiran: Marta Vitó, presidenta; Rolanda Sáez, vicepresidenta; Ricard Julià, tresorer; i Mn. 

Joan Obach, rector. 

REUNIÓ DE PREVERES I DIAQUES DE L’ARXIPRESTAT DE SARRIÀ. Dijous 9 de 

febrer a les 12 h a la parròquia de Santa Tecla. 
 

LA SAGRADA ESCRIPTURA EN PROFUNDITAT 

Dijous 9 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. 
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La setmana vinent, col·lecta dominical destinada a 
 

 
 
 

Siguem generosos amb les nostres aportacions! 
 

 
 

FESTA DE LA MARE DE 
DÉU DE LOURDES 

El proper dissabte 11 de febrer 

Missa a les 8 h i 10 h 
 

Pregària especial per les persones 

que estan malaltes i les que estan 

sota l'advocació de Lourdes. 
 

SOLEMNITAT DE 
SANTA  EULÀLIA, 
VERGE I MÀRTIR 

El proper diumenge 12 de febrer 

Missa a les 10 h, 11.30 h, 13 h i 20.15h 

(Vigília, dissabte a les 19.15 h) 
Verge santa Eulàlia, 

protegiu el vostre poble de Sarrià 

i tots els barcelonins! 
 

 

 
 

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 créixer la família 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 6: “Hakuna-Sarrià”; Dimarts 7: “Effetà-Sarrià” 
 

 

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

