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 Any 27, núm. 24, Diumenge Quart de Pasqua, 7 de maig de 2006. 
 

 
TROBADA PASQUAL A SANTA CREU D’OLORDE. El dissabte 20 de maig tindrà lloc la Trobada 
Pasqual de la nostra comunitat parroquial seguint la tradició d’altres anys. La farem a la Parròquia de Santa 
Creu d’Olorde, molt a prop d’aquí, enmig de la natura. Allà dinarem plegats, amb sobretaula festiva i 
celebrarem l’Eucaristia. Ja podeu apuntar-vos: a la Sagristia per les tardes i al despatx parroquial. El 
preus indicatius són de 15 € (dinar i transport en autocar) i, si hi aneu amb mitjà propi, de 10 € (només 
dinar).L’autocar sortirà de davant l’església a les 11:30, per ser allà a les 12:00. A les 13:00 celebrarem 
l’Eucaristia. Tornarem a Sarrià cap a les 17:00.  
 
PRIMERES COMUNIONS DELS INFANTS DE LA CATEQUESI PARROQUIAL. El proper 
diumenge 14 de maig, a les 13:00, 10 nois i noies de la catequesi rebran per primer cop el Sagrament de 
l’Eucaristia. Acompanyem-los amb la nostra pregària en aquest pas tan decisiu en el seu camí d’iniciació a 
la  vida cristiana.  
 
ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS. Després de la pausa de setmana santa, 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. EXPOSICIÓ DEL 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.  
 
MES DE MARIA AMB EL RES DEL SANT ROSARI. Cada dia a les 19:30 (no a les 19:00, com ha 
estat anunciat en uns cartells), a la Capella de la Puríssima, amb les invocacions pròpies d’aquest mes de 
maig, que l’Església dedica d’una manera especial a la Verge Maria. 
 
V TROBADA MUNDIAL DE LES FAMÍLIES. Els inscrits a través de la nostra Parròquia arriben ja a 
115 persones. Resten poques places lliures. Si hi esteu encara interessats, no trigueu en apuntar-vos. 
 
 

DISSABTE 20 DE MAIG 
 

TROBADA PASQUAL A SANTA CREU D’OLORDE 
 

Us animo a participar en la trobada del dissabte 20 de maig.  
No es tracta d’una excursió o d’una visita d’ordre cultural. 

Del que es tracta és d’estar reunits l’entorn del Crist Bon Pastor 
 i viure la nostra germanor. Les aparicions als deixebles es clouen  

amb un àpat. La significació eucarística és clara. A Santa Creu 
d’Olorde celebrarem l’Eucaristia i dinarem plegats. Aquesta 
dimensió del compartir fraternal és molt específica del temps 
pasqual. Ens trobem a la Parròquia per a les celebracions de  
l’Eucaristia, però no tenim massa oportunitats de tractar-nos  
i conèixer-nos més, per tal d’estimar-nos més i fer més viva i 

enriquidora la vida parroquial. Tots necessitem sentir aquest caliu.  
Però potser sigui necessari saber també que els qui hem estat 
posats com pastors del Poble de Déu que pelegrina a Sarrià, 

som els primers que necessitem del vostre escalf fraternal 
Sota aquest requadre trobareu la informació necessària  

 de l’horari, transport, i com fer la inscripció.  

Mn. Manel Valls i Serra, rector 
 

 



 
EXPLICA’NS LA TEVA SOBRE L’ESTEL! L´1 de gener de 2007, el nostre Estel de Natzaret farà 100 
anys. Ja des d’ara, volem preparar aquest centenari entre tots, amb una commemoració ben lluïda. I per això, 
necessitem la teva participació. Què ha estat per a tu l’Estel? Quines anècdotes recordes? Escriu-nos les 
teves impressions i fes-nos-les arribar a les bústies que hi ha al Centre Parroquial, al Cancell de l’Església 
Parroquial de Sant Vicenç, al Despatx Parroquial o bé, si ho prefereixes, per correu electrònic a l’adreça 
estel100@parroquiasarria.net. Pots trobar més informació a la pàgina web estel100.parroquiasarria.net.   
 
EL 30 DE MAIG, FESTA LITÚRGICA DEL BEAT PERE TARRÉS. A les 19:30 se celebrarà la Missa 
solemne presidida pel Cardenal Ricard Maria Carles, arquebisbe emèrit de Barcelona. Fou sota el seu 
pontificat que es donà un bon empenta al procés de beatificació. El nostre Cardenal es preocupà 
personalment de la qüestió davant la Congregació per a les Causes dels Sants, i prengué decisions que van 
accelerar el procés de la Causa. 
 
LES PARRÒQUIES DE VILANOVA I LA GELTRÚ ENS VISITEN. Dilluns passat, primer de maig, a 
les 18:30, 150 fidels, de totes les edats, visitaren el sepulcre i el memorial del Beat Pere Tarrés. Mn. Manel 
els feu les explicacions oportunes i a continuació, presidits per Mn. Jaume Berdoy i Alemany 
, rector de la Parròquia de Sant Antoni i Vicari General del Bisbat de Sant Feliu, varen celebrar l’Eucaristia 
a l’Església Parroquial. En sortir a la Plaça, es va fer la fotografia de rigor. 

 

Aquest diumenge se celebra la XLIII Jornada mundial de pregària per les vocacions a la vida 
sacerdotal i consagrada, sota el lema “Misericordiosos com Tu”. 

Pare, feu sorgir d’entre els cristians nombroses i santes vocacions al sacerdoci,  
que mantinguin viva la fe i custodiïn la seductora memòria del vostre Fill Jesús 
per mitjà de la predicació de la seva paraula i l’administració dels sagraments 

amb els quals renoveu contínuament els vostres fidels. 

Doneu-nos sants ministres del vostrer, que siguin sol·lícits i fervorosos custodis de l’Eucaristia, 
sagrament del do suprem de Crist per a la redempció del món.  

Crideu ministres de la vostra misericòrdia que, per mitjà del sagrament de la Reconciliació,  
escampin el goig del vostre perdó. 

Feu, Pare, que l’Església aculli amb joia les nombroses inspiracions de l’Esperit del vostre Fill 
i que, dòcil al seu ensenyament, fomenti vocacions al ministeri sacerdotal.  

Enfortiu els bisbes, els sacerdots, els diaques, els consagrats i tots els batejats en Crist 
perquè compleixin fidelment la seva missió al servei de l’Evangeli.  

Us ho demanem per Crist, Senyor nostre. Amén.  
 

Maria, Reina dels Apòstols, pregueu per nosaltres! 

Benet XVI    

����������	�
��������������������	
����������������������������������	
������	����������������������������������	
�
��	������	������������������	����������������������������������������������������
�
���������

�������������	��������
���������	�
������� �!"���#"�""������������������ �!"����������#
�
$�
������%���
��������������

�������&��$%�����&���'��	
�����(�)�*�������
�'����+�������+��,
��
������������������	
����

�������&��$-���.�/�����0����'���
�'����+������+,�,�
�
�(
������

��������������������$1�/������.�����#
�����
������)��������� �!"���#"�!"*�'����+����������+
�
+����222
�����/���������
��
����������� ����3�����/���������
��������������������3�����/���������
��
�

JORNADA MUNDIAL DE PREGÀRIA PER LES VOCACIONS 


