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 Any 28, núm. 7, Diumenge Segon de durant l’Any, 14 de gener de 2007. 
 

Fragment del mosaic de la capella de la Pontifícia 
Facultat de Ciències de l’Educació de l’Auxilium 
de Roma. L’obra és de Marko Ivan Rupnic s.j. 

 
CONSELL PASTORAL. La reunió tindrà lloc el proper Dimarts 16 de gener, a les 20:00, a la rectoria. 
Revisarem les celebracions de Nadal i del Centenari de l’Estel i programarem el trimestre. 
 
LA SOLEMNITAT DEL NOSTRE PATRÓ SANT VICENÇ, MÀRTIR. Aquest any, el 22 de gener, 
solemnitat de sant Vicenç, s’escau en dilluns. Els anys que s’escau entre setmana la celebració és a les 
19:30. Hem convidat Mn. Carles Sauró, rector de la Parròquia de Nostra Senyora de la Bonanova i fill 
de Sarrià, perquè presideixi la Missa i prediqui l’homilia. En acabar la celebració, tindrà lloc l’audició del 
tradicional Rosari Pastoril, amb la participació de cantaires de diverses corals de Sarrià, dirigides per 
Jordi Gargallo, i de l’orquestra del Centre d’Ensenyament Musical de Barcelona, dirigida per Xavier 
Jofre. També intervindrà el Cor Petit de Sant Vicenç de Sarrià, dirigit per Wenceslau Guarro Nogués. 
Aquesta és una festa que hem de sentir ben nostra i en la qual esperem trobar-nos tots els qui estimem la 
Parròquia i les entitats i grups vinculats a ella. 
 
UNA CONFERÈNCIA ORGANITZADA PEL CENTRE ASSÍS. Dissabte 27 de gener, a les 11 del 
matí, al monestir de Sant Pere de les Puel·les (c/ Anglí,55, entrada per l’església): “Com passar del Déu 
creador, el que garanteix l’ordre, del Déu dels “bons”, al Déu salvador, Pare també i sobretot dels 
“dolents”, a càrrec de Llorenç Tous, prevere de Mallorca, professor de Sagrada Escriptura i fundador de 
Siloé, que acull malalts terminals de sida sense família. És un acte obert a tothom. 
 
ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS. Dimecres, de les 10:30 a les 11:00, a la Capella del 
Santíssim. Estona de meditació a partir de les lectures de la missa dominical. Aquest proper Dimecres 17 
de gener aquesta escola anirà a càrrec de Mn. Manel. 
 
CERCLES D’ESTUDI PER A JOVES. Grup dels Dijous. 18 de gener, a les 21:00. Grup dels 
Divendres, 19 de gener a les 21:00, Les trobades són a la Sala de la Rectoria. 
 
“LA MISSA DE L’ESTEL” I  EL  SOPAR DEL CENTENARI, EL DISSABTE 27 DE GENER. Al 
revers del Full podeu llegir el text de la carta de Mn. Manel en la qual ens convida tots a participar en “La 
Missa de l’Estel” i en “El sopar del Centenari”, actes que tindran lloc el dissabte 27 de gener. Per al sopar 
us podeu apuntar en el mateix Centre Parroquial o a la Rectoria. 

 

 
 
 

 
 

“NO TENEN VI” 
Esguarda, oh Maria, a tots els qui manca el vi: 

“No tenen vi” les parelles que no volen 
 compromisos definitius. 

“No tenen vi” els nuvis que ja volen divorciar-se. 
“No tenen vi” els esposos que es cansen i s’avorreixen. 

“No tenen vi” les famílies que no transmeten 
 amb joia la fe. 

“No tenen vi” les parròquies rutinàries i avorrides. 
“No tenen vi” les societats i cultures que es 

degraden i dessagnen. 



 
 
 

DISSABTE, 27 DE GENER 
“LA MISSA I EL SOPAR DEL CENTENARI DE L’ESTEL DE 

NATZARET” 

 
Benvolguts / des:   
 
El meu agraïment a tots els qui esteu col·laborant a fer possible la celebració del Centenari de 
l’Estel de Natzaret. Sou molts. La llista seria molta llarga. Tanmateix, cal reconèixer que seria 
incompleta. Perquè no podem oblidar tots els qui l’han fet possible durant aquests cent anys i ja 
no es troben entre nosaltres. Tot el que hem rebut ho hem rebut d’altres. Ells ens van lliurar el seu 
pensar i el seu sentir, i resten enllaçats amb els qui ara tenim el goig de participar en aquest 
Centenari.  
 
Us convido als dos actes que la Comissió del Centenari ha projectat per al dissabte 27 de gener. 
En primer lloc a “La Missa de l’Estel de Natzaret”, en la qual incorporarem música i cants de 
l’Estel i en la que, tot donant gràcies a Déu per aquests cent anys, pregarem molt especialment 
per tots els qui, per la mort, participen ja  de la llum i l’alegria de l’Estel definitiu. Són membres 
de la família parroquial i de tantes famílies sarrianenques que, durant generacions, han fet 
possible la representació de l’Estel. El segon acte, que tindrà lloc en acabar la Missa: “El Sopar 
del Centenari de l’Estel”. El podrem compartir al Col·legi de Sant Ignasi. Els qui heu col·laborat 
en les representacions del Centenari, hi esteu, com sempre, convidats. A tots els altres, i esperem 
que siguem molts, ens costarà el mòdic preu de 10 €. 
 
Ambdòs actes seran presidits pel nostre Arquebisbe Metropolità de Barcelona, Mons. Lluís 
Martínez Sistach, el qual no ha deixat de mostrar-nos en tot moment el goig que sent per la 
celebració d’aquest Centenari, i que, una vegada més desitja trobar-se amb tots nosaltres per 
donar-ne gràcies a Déu. 
 
Al “Sopar del Centenari” ens hi trobarem persones de distintes generacions, des dels més grans 
als més joves. A la “Missa del Centenari”, però, podem dir que ens hi retrobarem tots, els vivents 
i els difunts, al voltant de l’altar del Crist, protagonista veritable, únic i singular, de l’Estel, 
talment Ell és l’ autèntic Estel que continua il·luminant el nostre camí, i sense el qual ni tan sols 
ens seria possible celebrar aquest Centenari. Us hi espero! Confio que serem molts els qui 
compartirem ambdòs actes, que podem qualificar d’ “històrics”.  

Mn. Manel Valls, rector i arxiprest 
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