
T É  S E N T I T  P A R L A R  A V U I  D E L  P E C A T ?

LA SAGRADA
ESCRIPTURA EN
PROFUNDITAT

Hem iniciat el temps litúrgic de quaranta dies que constitueixen en l’Església un camí espiritual de
preparació per a la celebració de la Pasqua. I per això seguim Jesús en el seu camí vers la creu, cimal de la
seva missió de salvació. Però, per què la Quaresma? Per què la creu? Doncs, perquè existeix el mal i el pecat
que n’és la causa, tal com diuen les Escriptures.  El terme “pecat” suposa una visió religiosa del món i de
l’ésser humà. El món no vol sentir a parlar de “pecat”, ja que de fet vol esborrar Déu del seu horitzó. Sense
Déu, no té sentit parlar de “pecat”. Una imatge: si el sol s’amaga desapareixen les ombres —l’ombra només
existeix quan hi ha la llum del sol—, de la mateixa manera que un eclipsi de Déu comporta l’eclipsi del
pecat. Per aquesta raó, el sentit del “pecat” — diferent al «sentit de culpa», com ho expressa la psicologia
—, s’assoleix redescobrint el sentit de Déu. Déu rebutja el pecat i vol salvar el pecador. No tolera el mal, ja
que Ell és amor, justícia i fidelitat. No vol la mort del pecador, sinó que es converteixi i que visqui. Com va fer
amb el poble jueu, alliberant-lo de l’esclavatge a Egipte, Déu vol conduir-nos cap a la llibertat lliures del
pecat, que és l’esclavitud més gran que pot sotmetre l’esser humà. Per això Déu ha enviat el seu Fill al món,
per deslliurar-nos del poder de Satanàs, «origen i causa de tot pecat», que vol eliminar el pla diví de salvació.
Ho veiem avui en el passatge evangèlic de les temptacions de Jesús en el desert. Només entrarem amb bon
peu en el temps litúrgic de la Quaresma si ens posem del costat de Crist contra el pecat, lluitant amb les
armes de la pregària, el dejuni i l’almoina, i sostinguts per la seva gràcia a través d’una assídua pràctica
sacramental (eucaristia i penitència) i de caritat amb el proïsme. Les temptacions hi seran sempre, no ho
dubtem, però vencerem certament gràcies a la victòria de Crist mort i ressuscitat. Ell ha vençut l’esperit del
mal i l’instigador del pecat, obrint-nos les portes de la felicitat eterna.
Us desitjo un sant diumenge i un apassionant temps de Quaresma!

Dijous 23 de febrer a les
19.30 h a la sala gran de la
Rectoria.
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Estudi del llibre dels Fets
dels Apòstols amb la Isabel
Salisachs.

Suplement de 
Full Dominical

-Mn. Joan Obach Baurier, rector. 

PELEGRINATGE A LOURDES AMB LES
PARRÒQUIES DE SANT VICENÇ DE SARRIÀ I

SANT LLORENÇ

DATES: Del 21 al 24 de març del 2023. Més informació i
inscripcions en horari del despatx parroquial. Organització tècnica
a càrrec de RT Cultural.



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)   

HORARIS 

ADORACIÓ
EUCARÍSTICA

Dilluns a divendres de
8.30 a 20 h 
Pregària per la Vida:
Dissabte de 8.30 a 9.45
h.

Dilluns 27 a les 21 h: 

Dimarts 28 a les 21 h:
grup “Effetà-Sarrià”

Capella del Santíssim:

 Altar Major:

        grup “Hakuna-Sarrià”

 

C O N F E R È N C I E S  
Q U A R E S M A L S  2 0 2 3
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Missa:
-Feiners: 8h, 10h i 20:15h.
-Dissabtes: 8h, 10h i 19:15h (familiar). Solemnitat
també.
-Diumenges i solemnitats de precepte: 10h, 11:30h,
13h i 20:15h (CAST)
-Dies festius no de precepte: 8:30h, 10h i 20:15h.

-Confessions: dies feiners de 8.30 a 10 h i de 19.45
a 20.15 h, mitja hora abans de la missa dominical.
-Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres,
de 17.30 a 20 h (tancat els dies festius).

DONACIONS:

BIZUM:  ONG 00687
Compte bancari:
ES15 2100 0808 1302
0037 7372

PREGÀRIA COMUNITÀRIA DEL VIA CRUCIS
Tots els divendres de Quaresma a les 19.30 hores.

1/3: "Atención en el final de la vida” 
(Dra. Carmen Benito, Secretariat diocesà de pastoral
de la Salut) .
8/3: "Pràctiques quaresmals i celebracions litúrgiques” 
(Mn. Joan Obach Baurier, rector).
15/3: "La condició humana. Neurones i salms" 
(Dr. Jaume Duran, metge i teòleg).
22/3: "10 raons per creure en Déu" (Oriol Jara, director de TV)
29/3: Cinefòrum amb la peŀlícula “Unplanned” (2019) 
(Campanya 40 dies x la vida) (Sessió de 2h).

-Càritas parroquial – Espai d’acollida: dimecres, de
17.30 a 18.30 h a la sala gran de la rectoria (no cal
cita prèvia).
-Centre Parroquial Sant Vicenç: c/ Pare Miquel de
Sarrià, 8 - 08034 Barcelona. T. 93.203.97.72
Obertura del temple: 7:30 dilluns a dissabte; 
 diumenges a les 9h. Tancament a les 21h. Es tanca
de dissabte de 14h a 16h i diumenge de 14h a 17h.

santvicenc181@arqbcn.cat

Aquest diumenge, dia 26 de febrer, a la missa
de les 20.15 h.

Les joves Mireia, Andrea, Laia, Paula i Patrícia
acaben amb aquest ritu, que té lloc després de
l’homilia de la missa, la segona etapa del
catecumenat, amb la inscripció del nom, preparant-
se així a rebre en la propera Pasqua els Sagraments
de la Iniciació cristiana (Baptisme, Confirmació i
Eucaristia). Donem gràcies a Déu, preguem per elles,
i els seus catequistes i acompanyants, perquè
caminin amb fidelitat cap a l’encontre amb Jesucrist.

RITU DE L’ELECCIÓ DE CINC JOVES
CATECÚMENES A LA NOSTRA

PARRÒQUIA


