
 D E  L E S  T E M P T A C I O N S  A  L A  T R A N S F I G U R A C I Ó   

ADORACIÓ EUCARÍSTICA DE 40 DÍAS POR LA VIDA 

LA SAGRADA
ESCRIPTURA EN
PROFUNDITAT

 Si diumenge passat vèiem Jesús plenament home, compartint amb nosaltres àdhuc la temptació, avui
el contemplem com a Fill de Déu, divinitzant la nostra feble humanitat. D’aquesta manera, podríem dir 
 que aquests dos primers diumenges són dos pilars damunt dels quals recolza tot l’edifici de la
Quaresma fins a la Pasqua, més encara, tota l’estructura de la vida cristiana, que consisteix
essencialment en el dinamisme pasqual: el pas de la mort a la vida.

 Us desitjo un sant diumenge de la transfiguració de Jesús!

Dijous 9 de març 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.

-Mn. Joan Obach Baurier, rector. 

 PELEGRINATGE A JERUSALEM I JORDÀNIA AMB LES
PARRÒQUIES DE SANT VICENÇ DE SARRIÀ, SANT

OLEGUER I SANT LLORENÇ
 Del 13 al 20 d'abril del 2023.  Hem format un grup definitiu de 38

persones. Aviat informarem de la reunió de preparació immediata
del viatge. Organització tècnica a càrrec de RT Cultural.

20.50 h Testimoni Eucarístic de Carlos Leret, fundador de 40 dies
x la Vida Suïssa. És també promotor, junt a la mare del beat Carlo
Acutis, de la causa de la seva canonización. Tindrem una relíquia
de primer grau del Beat, un referent per a la joventut catòlica!
Adoració: De 21:15 fins a les 22 h. 

PREGÀRIA
COMUNITÀRIA 
DEL VIA CRUCIS

Tots els divendres de
Quaresma a les 19.30
hores.

Dijous 9 de març.

 REUNIÓ DE PREVERES I DIAQUES 
DE L’ARXIPRESTAT DE SARRIÀ

 Dijous 9 de març a les 12 h a la parròquia de la Mare de Déu del Remei.



Els cinc dimecres del mes de març a les 19 h
Dies 8, 15 i 29 – Lloc: Rectoria de la parròquia (c/ Rector Voltà, 5) 
Dies 22 – Lloc: Teatre del Centre Parroquial (c/ Pare Miquel de Sarrià, 8) 

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 6 a les 21 h: 

Dimarts 7 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).

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

 Si Déu vol, en Guillem Lisicic i un servidor serem instituïts acòlits amb quatre companys més del nostre curs,
entre ells, en Javier Casals i en Santi Claret, vinculats a la parròquia de Sarrià. Dos seminaristes més seran
instituïts lectors. La celebració serà presidida pel bisbe auxiliar de Barcelona Mons. Javier Vilanova. Què és
aquest ministeri de l'acolitat que rebrem? El papa sant Pau VI va establir els ministeris laïcals en la seva
carta apostòlica Ministeria quaedam (1972): «És propi de l'acòlit cuidar el servei de l'altar, assistir el diaca i al
sacerdot en les funcions litúrgiques, principalment en la celebració de la Missa; a més de distribuir, com a
ministre extraordinari, la Sagrada Comunió». 

Tot i així, aquest ministeri no consisteix només en una funció operativa en la litúrgia sinó, sobretot, un
compromís espiritual. «L'Acòlit, destinat de manera particular al servei de l'altar, aprengui tot allò que
pertany al culte públic diví i procuri de captar el seu sentit íntim i espiritual; de manera que s'ofereixi
diàriament a sí mateix a Déu, sent per a tots un exemple de seriositat i devoció en el temple sagrat i a més,
amb sincer amor, se senti proper al Cos Místic de Crist o Poble de Déu, especialment els necessitats i
malalts».

En efecte, ja el Concili Vaticà II va insistir en què tot ministeri litúrgic és un ofici que cal dur a terme amb
sincera pietat i «és precís que cadascú, a la seva manera, estigui profundament penetrat de l'esperit de la
Litúrgia i sigui instruït per complir la seva funció degudament i ordenada» (SC 29). En resum, l'acolitat és un
servei instituït de manera formal i oficial per part de l'Església encaminat al culte diví. Alhora, és una
confirmació en el nostre camí vocacional vers el sacerdoci ordenat. Us demanem que ens encomaneu a tots
en la vostra pregària!

INSTITUCIÓ DE L’ACOLITAT DELS NOSTRES DOS SEMINARISTES

8/3: "Pràctiques quaresmals i celebracions litúrgiques” 
(Mn. Joan Obach Baurier, rector).

 

-Joan Piñol i Garcia, seminarista

Dimecres, dia 15 de març, a les 19.30 h a la capella del Seminari de Barcelona.


