
Any 27. Núm. 3. Tercer Diumenge d’Advent, 11 de desembre de 2005. 
 

TROBADA D’ADVENT 
 

PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA: 

Karol 
l’home que es convertí en papa 

 
 
 
 
 
 

 
a
a 

amb una extraordinària banda sonora original d’ Ennio Morricone. 

Director: Giacomo Battiato 
Actors: Piotr Adamczyk, Malgosia Bela, Toni Bertorelli, Kaja Bien. 
© 2005 Taodue Film 
 
 
 

És en homenatge al Papa Joan Pau II que va beatificar el nostre Dr. Pere Tarrés que fem aquesta 
projecció al Teatre del Centre Parroquial. Ho fem en dos dies, atesa la durada del film. És un bon film, no 
us el perdeu. Al Teatre ara hi ha molt bona calefacció. El film subratlla la profunda humanitat de Karol . 
Ens situa a Polònia, els anys trenta del segle  XX. Karol Wojtyla té somnis, molts somnis. Un darrera l’altre 
aniran desfent-se . Primer, per la pèrdua de la seva estimada mare i  del seu germà. A continuació, per 
l’esclat de la guerra seguit de l’èxode d’aquells que fugien de la mort. I per últim, pels primers indicis de 
persecució dels jueus. Aquests esdeveniments marcaran l’inici de la llarga odissea de Karol, d’obrer a 
poeta i  professor. Una odissea plena d’encontres que el portaran al sacerdoci i , finalment, el 1978, a 

convertir-se  en l’home que tots coneixem al ser elegit successor de Sant Pere amb el nom de Joan Pau II: 
un home que ha marcat una època i que ha fet història. 

 
DIUMENGE VINENT, COL·LECTA DE CÀRITAS. És ja una col·lecta tradicional abans del Nadal. 
Càritas diocesana –en podeu veure els cartells de la campanya- ha escollit el lema “Construïm un espai 
comú. Un futur per a tothom”, el qual vol posar una especial èmfasi en l’acollida. La campanya comença 
els dies de Nadal i es tancarà per Corpus. Recordem que mentre la nostra societat, amb els seus viaductes 
festius, sembla nedar en l’abundància, un de cada cinc ciutadans espanyols viu en el llindar de la pobresa, 
encara que sigui relativa, i un  44% no es pot permetre fer vacances ni tan sols una setmana a l’any. 
 

 

DIMARTS 13 DE DESEMBRE (1ª PART) 
i DIMECRES 14 DE DESEMBRE (2ª PART) 

 
a les 20:30h al 

 
TEATRE DEL CENTRE PARROQUIAL 



 
EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM I VESPRES ELS DIUMENGES. A les 19:15, a la Capella de la 
Puríssima, mitja hora de pregària en silenci davant l’Eucaristia i pregària de les Segones Vespres del 
Diumenge. 
 

CONSELL PASTORAL. Excepcionalment la reunió del mes de desembre tindrà lloc el proper dilluns 
dia 12, a la casa rectoral. Entre els temes a tractar hi ha l’avantprojecte del Pla Pastoral diocesà i les 
celebracions nadalenques. 
 
FESTIVAL DE LA CANÇÓ NADALENCA. El Moviment infantil i juvenil –el nostre Esplai- celebra 
el proper dissabte 17 de desembre, a les 17:45, el Festival de la Cançó Nadalenca, tradicional trobada del 
Nadal, amb actuacions escèniques i musicals de les diverses tandes, dels monitors i els pares.              
Lloc: Teatre del Centre Parroquial. Si voleu venir-hi hi esteu tots convidats!  
 
TROBADA NADALENCA DE LA SECCIÓ DE FUTBOL DEL CENTRE PARROQUIAL. La 
secció organitza un concurs de felicitacions de Nadal i un “Berenar Solidari” el divendres 16 de 
desembre, a partir de les 18:30 al Centre Parroquial. Podeu participar en aquest concurs. També podeu 
col·laborar en el berenar solidari portant aliments que no caduquin (arròs, llegums, oli, etc.) per tal de 
destinar-los a la Càritas Parroquial. Podeu portar aquests aliments, sigui a la rectoria, sigui al Centre 
Parroquial.  
 
HOMENATGE AL BEAT PERE TARRÉS. Aquest homenatge vol subratllar la seva vessant social. En 
la seu del Districte de Sarrià – Sant  Gervasi (Pl. Consell de la Vila 7), el proper dijous 15 de desembre, 
ales 18:00h, tindrà lloc aquest acte, el qual està  promogut per l’Associació d’Assistents Socials Jubilades 
“Equip 65” i el Col·legi de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya.  
 
 
  

CONCERTS DE NADAL 
 A LA NOSTRA PARRÒQUIA 

 
Divendres, 16 de desembre: 
21:00 h: Capella de Música 
a l’Església Parroquial 

 

Diumenge, 18 de desembre: 
Coral Esclat i Coral Jesús Maria 
20:15: participació en la Missa 
21:00: Concert de Nadal 
a l’Església Parroquial 

 

Dimecres, 21 de desembre: 
21:00 h: Coral Sant Jordi 
al Centre Parroquial de Sarrià 
Presentació de la cantata 
“El bres de Nadal”, 
de Lluis Vila Casañas, 

a partir de poemes de Gabriel Genescà 
Reserva d’invitacions per telèfon: 932 039 772 . 
A les taquilles del teatre: 1 hora abans del concert 


