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JUNTA DEL CENTRE PARROQUIAL. La reunió serà 
Dijous vinent, dia 26 d’0ctubre, a les 20:00, a la Rectoria. 
 
CERCLES D’ESTUDI PER A JOVES . Van dirigits a 
tots els joves universitaris i professionals. La propera 
trobada serà el proper divendres 27 d’octubre, a les 
21:00, a la Sala de la Rectoria. En aquesta ocasió es  
parlarà de com entendre millor el què és l’Església. Les  
Trobades de Cercles d’Estudi per a joves entre 17 i 21 
anys, començaran aquest proper dijous 26 d’octubre, de 
21:00 a 22:30, també a les Sales de la Rectoria. Si esteu 
interessats, us podeu adreçar a Mn. Joan o en l’horari del 
Despatx Parroquial. 
 
ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS. 
Dimecres, de les 10:30 a les 11:00, a la Capella del 
Santíssim. Aquest proper dimecres anirà a càrrec de la 
Germana Francesca, de Verbum Dei. És una estona de 
meditació de la Paraula a través de les lectures del proper 
Diumenge. 
 
EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM. Diumenge, de 19:15 a 
19:45, a la Capella de la Puríssima, mitja hora de pregària 
silenciosa davant Crist-Eucaristia, pregant aquest 
Diumenge de manera especial per les vocacions  
missioneres en motiu de la Campanya del Domund. 
 
MOVIMENT D’ACCIÓ CATÒLICA D’ADULTS. 
Trobada el proper dimarts 24 d’octubre de 18:00 a 
19:30, a la Sala de la Rectoria. Es treballarà la  
“Introducció al Leccionari de la Missa”. 
 

GRUP DE MATRIMONIS DELS DILLUNS. Es 
trobarà el proper Dilluns 23 d’octubre a les 21:30 a la 
Sala de la Rectoria. Aquest grup es troba cada quinze dies, 
i actualment treballa la Carta a les Famílies de Joan Pau 
II. Cap al mes de gener abordarà l’Encíclica de Benet  
XVI, “Deus Caritas est”. Els qui estigueu interessats, us 
podeu adreçar a Mn. Joan. 
 
TROBADA DE JOVES. Els trenta-cinc joves de les  
diòcesis  de Sant Feliu de Llobregat, Terrassa i Barcelona 
que van participar en els darrers Exercicis Espirituals a 
Gisclareny el mes d’agost, i en els quals va predicar Mn. 
Joan, es retrobaran avui a la nostra parròquia. Participaran 
a la Missa a les 13:00, visitaran el Memorial Beat Pere 
Tarrés i després dinaran plegats. 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

CARITAT I MISSIÓ 
 

La missió, si no és orientada per la caritat, 
és a dir, si no neix d’un profund acte d’amor 
diví, corre el risc de reduir-se a una mera 
activitat filantròpica i social. Efectivament, 
l’amor que Déu té per cada persona constitueix 

el nucli de l’experiència i de l’anunci de 
l’Evangeli, i tots els qui l’acullen esdevenen a 
l’hora testimonis. 

 

L’amor de Déu que dóna vida al món és 
l’amor que ens ha estat donat en Jesús. 
Després de la seva resurrecció, Jesús confià 

als deixebles el manament de difondre l’anunci 
d’aquest amor, i els Apòstols, transformats 
interiorment per la força de l’Esperit Sant, 
començaren a donar testimoni del Senyor mort 
i ressuscitat. Des de llavors, l’Església continua 
aquesta missió, que esdevé per a tots un 

compromís constant. 
 

Tota la comunitat cristiana està cridada a 
donar a conèixer Déu que és Amor. Signe 
sorprenent d’aquest amor és la Creu. Per 
estimar segons Déu és necessari viure en Ell i 
d’Ell: Déu és la primera casa de l’home, i 

només qui viu en Ell crema com un foc de 
caritat divina capaç d’ encendre el món. No és 
aquesta, potser, la missió de l’Església en tot 
temps? Precisament, de la consciència 
d’aquesta missió comuna pren força la 
generosa disponibilitat dels deixebles de Crist 
per realitzar obres de promoció humana i 

espiritual. Ser missioners significa, doncs, 
estimar Déu amb tot el que hom és, fins a 
donar àdhuc la vida per Ell. 

 

El testimoni de l’amor concerneix tothom. 
Juntament amb els missioners i les 
missioneres, molts d’altres, infants, joves i 

adults, amb la pregària i llur col·laboració en 
formes diverses, contribueixen a la difusió del 
regne de Déu a la terra. 

 
 

del Missatge del Papa per al Domund 2006 

 



 
 
 
 

BREU COMENTARI 
   

Per mor de les vacances els mesos d’estiu acostumen ha ser deficitaris. Tot amb tot ingressos i despeses han anat 
força equilibrats. Cal esmentar el compromís mensual que tenim amb el FONS COMÚ DIOCESÀ. Sumant la 
nostra contribució dels mesos de juliol, agost i setembre, la quantitat és prou important:11.531,25 €. Pel que fa a les 
obres extraordinàries, encara manquen 9.000 € per eixugar el préstec de F.P.S.  
 

Com sabeu, llevat d’algunes excepcions, com avui diada del DOMUND, durant les misses no es passen bosses ni 
safates. Els fidels són convidats, sigui en entrar o bé en sortir a dipositar el seu donatiu en alguna de les bústies. 
L’experiència ens ha ensenyat que aquesta invitació cal fer-la sovint, perquè la memòria és curta. L’arquebisbe 
Lluís demana que els fidels s’animin a fer subscripcions periòdiques i domiciliades per banc o caixa. Aquestes 
quotes fixes, que han augmentat, són el millor procediment per ajudar la Parròquia. 
 

 

 
 

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 les Celebracions 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). Dimecres, de 9:00 a 12:00. Tel: 93 203 03 39. 
Web: www.parroquiasarria.net. Mail: santvicenc@parroquiasarria.net   o   mnjoanobach@parroquiasarria.net. 


