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MISSA DE TOTS SANTS. Demà dilluns, missa de vigília: a les 18:00 i a les 20.15. Dimarts: la 

missa com els diumenges: a les 8:30; 10:00; 11:30, 13:00  i 20:15. COMMEMORACIÓ DE 
TOTS ELS FIDELS DIFUNTS. Dimecres, 2 de novembre: missa a les 8:00, 10:00 i 20:15.  

 

COL·LECTA DEL DOMUND. Hem recollit 8.210,50 €  (1.266.063 ptes). L’any passat vàrem 

recollir 7.926,57 € (1.318.822 ptes.).  Moltes gràcies a tots! La propera col·lecta important serà la de 

“Germanor”, el 13 de novembre. Procurem ajudar amb una aportació ben significativa la nostra 
diòcesi, la qual té un dèficit estructural que cal ajudar a eixugar.  

 

CONFIRMACIÓ DE L’ARXIPREST DE SARRIÀ. El Sr. Arquebisbe ha confirmat el 

nomenament de Mn. Manel com a Arxiprest de Sarrià – Les Corts, efectuat fa un any, i l’ha 

perllongat fins a l’octubre del 2009.  
 

EL MOVIMENT INFANTIL I JUVENIL participarà en la Tercera Mostra d'Entitats, organitzada 

pel Districte de Sarrià-Sant Gervasi, el proper dissabte 5 de novembre, de les  10:00 a les 17,30. En 

aquesta mostra, nombroses entitats exposaran llurs productes en l’àmbit de la cultura, del comerç, 

de l’art, del teatre, del món de l’esplai, de la música, etc. El nostre esplai parroquial estarà en el 
n.39, ubicat al carrer Muntaner tocant a la plaça Bonanova. Presentarem la identitat i algunes  

activitats pròpies del nostre Moviment Infantil i Juvenil. CELEBRACIÓ DE LA CASTANYADA 
DE L’ESPLAI. Al Centre Parroquial, el mateix dissabte 5 després de la missa de les 20:15.  
 
EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM SAGRAMENT. Cada diumenge , des de les 19:15 a les 19:45, a 
la Capella de la Puríssima. Mitja hora de pregària silenciosa davant Crist-Eucaristia.  

 

EL NOSTRE SEMINARISTA SERGI NOTÓ serà instituït Acòlit, com a servidor autoritzat de 

l’altar, per l’Arquebisbe Lluís Martínez Sistach, el proper dimecres  9 de novembre, a les 20:00 a la 

Capella del Seminari Metropolità de Barcelona. Acompanyem-lo amb la nostra pregària. Al revers  
del Full s’anuncia una cadena de pregària per les vocacions. Ens cal pregar molt per les vocacions. 

Tant de bo d’entre els nostres joves sorgeixin respostes decidides a la crida de Jesús! 

 

DIMARTS, SOLEMNITAT DE  
TOTS ELS SANTS: 

MISSA A LES 12:00 AL CEMENTIRI DE SARRIÀ 
 

És el tercer any que celebrem aquesta missa al bell mig del nostre  
cementiri de Sarrià. Hi són convidats, sobretot,  les famílies que hi tenen  

enterrats els seus éssers estimats. 
 



GRUP DE CERCLES D’ESTUDI. Divendres tindrà lloc la propera trobada, de joves entre 20 i 35 
anys. L’encontre comença a les 20:45 a la capella de la Puríssima, amb el res de vespres a la Cpella 

de la Puríssima. Segueix una estona de meditació i reflexió en grup a partir dels punts principals de 

la Fe i de l’estudi viscut de l’Evangeli. Si hi esteu interessats, contacteu amb 

mnjoanobach@parroquiasarria.net. 

 
ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS. Cada dimecres després de la missa de les  

10:00 h. Durant les obres aquesta escola s’aplega a la sagristia. 

 

CATEQUESI D’INFANTS. El passat dijous 27, els infants de la catequesi celebraren la festa de 
Tots-Sants, a la nostra església parroquial, davant la Capella de Santa Eulàlia. La celebració fou 
presidida per Mn. Joan. Hi va haver una molt bona participació de nens i nenes, especialment durant 

l’homilia, que fou molt dialogada amb preguntes que Mn.Joan anava fent a partir d’un cartell fet per 

les catequistes, simbolitzant l’amor de Déu com una pluja. Els infants completaren aquest cartell 

enganxant-hi uns ninots de paper per expressar que ells també volen ser mullats per l’amor de Déu, 

sense el paraigua de l’egoisme, del tancament, i de la manca d’estimació als altres. 

GRUP DE CONFIRMACIÓ DE JOVES . Els qui desitgeu inscriure-us, contacteu el més aviat 

possible amb Mn. Joan Obach, en horari de Despatx o després de la Missa el dissabte al vespre. 

 

 

CADENA DE PREGÀRIA PER LES VOCACIONS 
 

“Demaneu i Déu us donarà” (Lc 11,19). A totes les diòcesis de Catalunya es 
prepara per a aquest mes de novembre una CADENA DE PREGÀRIA PER 
LES VOCACIONS. Es tracta que en cada diòcesi catalana es tingui cura que 
durant tres dies del mes de novembre hi hagi sempre algunes persones que 
preguin per les vocacions. A l’arxidiòcesi de Barcelona se’ns encarreguen els 
dies 8, 18 i 28 de novembre. Cada persona, grup, comunitat, monestir, 
parròquia, moviment, pot escollir el temps que dedicarà d’aquests dies a 
aquesta intenció de pregària i comunicar-ho a la secretaria de la Delegació de 
Pastoral Vocacional (telèfon 93.454.16.00, de nou del matí a dues del migdia; o 
bé fer-ho arribar per correu electrònic a l’adreça seminari.bcn@teleline.es).  
 
La setmana vinent anunciarem un acte extraordinari que ens uneixi en 
pregària a tots els fidels de la  nostra Parròquia. ¿No us sembla que és una 
iniciativa engrescadora i senzilla a la qual s’hi pot afegir tothom? Val la pena 
que ho fem. És en bé de tots. L’Església està mancada de vocacions. Com diu 
el Bisbe d’Urgell en presentar aquesta iniciativa: “Obrim-nos a l’acció sempre 
misteriosa i sempre sorprenent de l’Esperit Sant que prega en nosaltres i fa 
eficaç les nostres súpliques. I prenguem consciència que som pobres i que 
sense l’ajut de Déu, no podríem fer res”. Unim-nos en la pregària ja des 
d’ara! Preguem per les vocacions! 


