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DIUMENGE VINENT COMENÇA L’ADVENT. En el proper Full ja n’informarem dels actes. Una 
primícia: el teòleg Mn. Josep M. Rovira Belloso, des de fa poc resident a Sarrià, ens parlarà del tema: “Qui 
és i què ha fet el Papa Benet XVI”. Serà el Dijous 14 de desembre , a les 20:00 h, a la sala de la planta 
baixa de la rectoria. L’espiritualitat de l’Advent suposa un esforç de la comunitat cristiana per recuperar la 
consciència de ser reserva d’esperança i de goig per al món. Més encara, ser per a Crist Esposa vigilant en 
l’oració i exultant en la lloança del Senyor que s’acosta. 
 

HORA DE NICODEM. El proper divendres 1 de desembre , a les 21:00, a la Capella de la Puríssima del 
temple parroquial, davant de Jesucrist Sagrament. En acabar, i en ser la darrera trobada del trimestre, 
tindrem un senzill refrigeri a la Sala de la Rectoria. 
 

EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM. Diumenge, de 19:15 a 19:45, a la Capella de la Puríssima, mitja hora de 
pregària silenciosa davant Jesucrist - Eucaristia.  
 

MOVIMENT INFANTIL I JUVENIL. Aquest Dissabte i Diumenge, els infants del nostre Esplai 
Parroquial estan d’excursió a l’Alberg Torre Atmetller de Cabrera de Mar. 
 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE D’OR DE L’ESTEL DE NATZARET (1907 – 2007). L’acte tindrà lloc 
Dimarts 28 de novembre , a les 19:00, a la sala de plens de la seu del Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
(Plaça del Consell de la Vila, 7), essent presidit pel Rector de la Parròquia i per la Regidora del Districte. La 
presentació anirà a càrrec del Sr. Ernest Serrahima, actor i veí de la nostra vila. 
 

REUNIÓ DE LA JUNTA DEL CENTRE  PARROQUIAL AMB ELS DELEGATS DE  SECCIONS. 
La reunió tindrà lloc demà Dilluns  a les 20:30 al Centre Parroquial. Es presentaran els nous membres 
incorporats recentment i estudiarem junts possibles iniciatives de més gran col·laboració per tal de donar un 
nou impuls al Centre Parroquial. 
 

LA COL·LECTA DE GERMANOR. Gràcies per la vostra generositat. Fins ara hem recollit la quantitat 
de 8.400, 00 €. Si hi ha persones que diumenge passat no varen fer el seu donatiu encara hi són a temps. 
Només cal que, fent servir els sobres adients, el dipositin en una de les bústies. Un objectiu de la Campanya 
és l’augment  del nombre de subscripcions domiciliades per Banc o Caixa. Per això cal emplenar la butlleta 
dels tríptics. Confiem  que hi hagi més fidels que es decideixin per aquesta opció. 
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CINQUÈ ANIVERSARI DE LA 
MORT DE Mn. FELIP CASAÑAS 

 

Dijous 30 de novembre, festa de l’apòstol Sant Andreu 
s’escau el cinquè aniversari de la mort de l’estimat  

Mn. Felip Casañas i Guri. 
 

Dijous el recordarem d’una manera especial en cada una de 
les eucaristies. La seva mort sobtada causà un profund 

impacte. Com ja hem fet en els aniversaris anteriors, en el 
revers d’aquest Full publiquem unes seves notes espirituals. 

CADENA DE PREGÀRIA PER LES VOCACIONS 
 

La tercera i darrera estona de pregària serà 
 

el proper Dijous 30 de novembre, 
de 19:30 a 20:00 davant Jesucrist – Eucaristia 

a la Capella de la Puríssima. 
 



 

“PASSIO CHRISTI CONFORTA ME” 
 

Dijous s’escau el cinquè aniversari de la mort de Mn. Felip Casañas,  rector que fou de la nostra Parròquia 
durant 17 anys i que romangué encara entre nosaltres 4 anys més com a col·laborador de Mn. Manel, una 

vegada aquest el succeí en la responsabilitat pastoral de la nostra comunitat. 
Cada aniversari hem anat publicant  alguns escrits seus d’ordre espiritual. 

El text que reproduïm són notes d’uns exercicis espirituals practicats probablement cap a l’any 1953.  
 

Passio Christi conforta me. Que a la llum d’aquestes meditacions de la Passió, aquest sigui el meu 
crit en les penes i tribulacions que Déu tingui a bé enviar- me en pena dels meus pecats o en prova del 
meu amor a Ell. Sacrifici amb Crist que es sacrifica per mi. Els sofriments de Crist són també font de 
penediment dels meus pecats que en foren la causa. Senyor, si en aquella trista i desolada oració de 
Getsemaní us feren sofrir les meves futures infidelitats, el meu futur penediment, aquest d’ara, que a 
mi em sembla sincer, ¿no us donarà algun consol? Els meus actes d’amor, els meus desigs d’ésser 
més bo. La meva consagració a la salut espiritual dels altres, ¿no alleugeriren la vostra ànima  
desolada al veure l’esterilitat, per a molts, del gran Sacrifici? És clar que ja veig que és tan poc i 
encara tan ple d’imperfeccions el que jo faig... 
 
Silenci de Jesús davant de les acusacions falses. ¿Sabré jo callar com Jesús quan es presenti l’ocasió ? 
Pensant amb el meu silenci i ajudat de la seva gràcia. En la Creu, en la Passió de Nostre Senyor, la 
seva divinitat s’oculta com si desaparegués. En  les creus que el Senyor m’enviarà semblarà que em 
deixi sol, però estarà sempre amb mi per a dur- me després a la Resurrecció. La meditació dels 
sofriments de Crist ha de constituir una preparació per als sofriments que sens dubte tindré en la vida. 
Que meditant sovint els de Crist, pensant que tot és per mi no em vingui de nou ni se’m faci 
impossible sofrir per Ell. Que la gràcia de Déu que no em manca ara per a meditar-ho tranquil·lament 
no em manqui tampoc quan sigui hora de posar en pràctica aquest saber sofrir amb Crist sofrent. 
 
Gaudir amb l’alegria de Jesús vencedor de la mort. Amb la seva alegria més que amb la meva de 
pensar que m’ha redimit i obert el cel. És una idea bonica i elevada. La mida de la meva glòria estarà 
determinada per la mida de la meva passió, del meu amor pràctic a la Creu de Crist. Que aquest 
pensament ajudi a confortar-me en els treballs i coses desagradables que es presentin en la vida. 
 
L’amabilitat de Jesús en les aparicions a sant Pere, deixebles d’Emmaús, sant Tomàs, augmenta el 
sentiment d’amor envers el nostre Redemptor i omple de confiança. Jo també l’he negat i m’he 
mostrar fred, incrèdul en alguna manera, poc atent a les seves gràcies. ¿Sabré encendre’m de fe i de 
zel com ells després de les aparicions que acabo de considerar? Que m’hi ajudi la seva gràcia! 
 
He meditat en aquest darrer dia d’Exercicis, l’ Ascensió de N.S. al Cel. Els àngels que parlaren als 
Apòstols em desvetllen, com si diguéssim, a mi de la quietud de la contemplació més o menys o no 
gaire perfecta d’aquests dies, i em criden a emprendre novament la vida ordinària. Vida nova 
després dels d’Exercicis, que serà, si Déu vol, la mateixa d’abans amb unes ganes d’ésser millor 
cada dia que ara sento profunda i sincerament i que la gràcia del Cel farà que perseverin si no hi 
manca el meu esforç concretat d’una manera especial en les dues coses assenyalades més amunt: 
Oració, Caritat amb el pròxim i tot el demés que sigui necessari, com seguint pensant en la 
humilitat i el domini de la concupiscència. 
 
 
 

 

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. 
 


