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VERGE DE MONTSERRAT I 
SANT JORDI, VETLLEU PEL 
NOSTRE POBLE! 

 
Encara que la festa litúrgica de Sant Jordi és demà dilluns, 
la festa popular la celebrem avui. Dijous, solemnitat de la 
Mare de Déu de Montserrat, les misses seran a les següents 
hores: 8:00; 10:00, 12:00 i  20:15. Preguem per Catalunya, 
que viu hores incertes, i en no pas pocs aspectes, també 
preocupants. En el nostre Full, malgrat les temptacions, 
hem de practicar la “castedat en judicis polítics”.  

 
 

AVUI, PARADA DE ROSES DEL CENTRE D’ACOLLIDA ASSÍS. La parada la podeu trobar al carrer 
Major de Sarrià, prop de la Casa de la Vila, on algunes persones que cada dia són acollides al Centre i 
voluntaris que hi fan els diferents serveis atendran als compradors. La distingireu pel tendal de color blanc i 
per la pancarta amb el distintiu d’Assís. La finalitat d’aquesta activitat és afavorir la relació d’aquestes 
persones amb els amics i veïns i apropar al barri el greu problema de les persones sense llar. 
 
MOR L’ABADESSA DE LES CLARISES CAPUTXINES. La germana Eudòxia, abadessa de la petita 
comunitat de monges clarisses caputxines del carrer Pomaret, va morir el Dimarts Sant i va ser enterrada el 
Dimecres Sant. Mn. Manel les va acompanyar en la Missa exequial.  Religiosa fidel, molt austera i al mateix 
temps molt hospitalària, sempre tenia molt present en la seva  pregària la nostra comunitat parroquial.   
 
ESCOLA DE PARES: Trobada el proper dissabte 29 d’abril. Tindrà lloc, com és habitual,  a les 18:00 a les 
sales de la Rectoria. El tema serà L’Educació sexual. CONSELL PASTORAL: En coincidir dimarts vinent 
amb la reunió del Consell Pastoral Arxiprestal, la reunió del Consell Pastoral Parroquial l’hem d’aplaçar al 
dimarts 2 de maig, a les 20:00 h. CASAL DEL BEAT PERE TARRÉS: Dimarts 25 d’abril, a les 18:00, al 
Centre Parroquial. ACCIÓ CATÒLICA D’ADULTS: Dimarts 25 d’abril, a les 18:00, a la rectoria.  
 
ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS: Dimecres, de les 10:30 a les 11:15, a la Capella del 
Santíssim. Durant la Pasqua aquesta “escola” és especialment recomanable. La pregària és diàleg amb el 
Ressuscitat. CAMPANYA DE LA VERGE PEREGRINA: Si hi esteu interessats en que la Capelleta de la 
Verge Maria visiti les vostres llars durant el mes de maig, cal que us adreceu a la Sagristia. EXPOSICIÓ 
AL SANTÍSSIM: Cada diumenge, de 19:15 a 19:45, a la Capella de la Puríssima, mitja hora de pregària 
silenciosa davant Crist-Eucaristia, pregant especialment per les vocacions. 
 
TROBADA DE JOVES DE L’ARXIPRESTAT DE SARRIÀ-LES CORTS. El proper dissabte 6 de 
maig a les 18:00, molts grups, associacions, esplais i moviments de joves que treballen en la nostra 
demarcació arxiprestal, convocats per l’Arxiprest Mn. Manel, s’aplegaran per celebrar junts l’Eucaristia a la 
nostra Parròquia i compartir, després, un berenar fraternal a la Plaça de Sarrià. És la primera vegada que es 
fa aquesta celebració pasqual, a la qual hi són convidats tots els joves. 
 
DOS TEXTOS DE PASQUA DE BENET XVI: El Missatge pasqual i l’homilia de la Vetlla pasqual. En 
trobareu còpies en el cancell i en les tauletes de dintre el temple. MOVIMENT ECONÒMIC DEL 
PRIMER TRIMESTRE: Al revers en trobareu la informació oportuna i convenient. Recordeu que hem 
d’eixugar entre tots el deute contret per les obres de restauració.  
 
 



 

MOVIMENT ECONÒMIC 
 DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2006 

 

 
    

Missa: Feiners: 8:00,10:00 i 20:15. Dissabtes i Vigílies: 18:00 i 20:15. Diumenges: 8:30,10:00,11:30,13:00 i 20:15. 
Confessions: dies feiners de 8:15 a 10:00 i mitja hora abans de la celebració de la missa. 
Despatx Parroquial: Dilluns, dimecres i divendres de 17:30 a 20:00 (exceptuant festes i vigílies de festa). 
Adreces: Rectoria i Despatx parroquial – c/Rector Voltà, 5. 08034 – Barcelona. Tel: 93 203 09 07.  
                Centre Parroquial – c/Pare Miquel de Sarrià, 8. Tel: 93 203 97 72. 
Càritas Parroquial: (entrant per c/Arquitecte Mas, 3). Dimarts i dijous, de 17:30 a 20:30. Tel: 93 203 03 39. 
Web: www.parroquiasarria.net. Mail: santvicenc@parroquiasarria.net   o   mnjoanobach@parroquiasarria.net. 


