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“LA MISSA DE L’ESTEL” I  EL  SOPAR DEL CENTENARI. Dissabte vinent, 27 de gener: ambdós 
actes seran presidits per Mons. Lluís Martínez S istach, Arquebisbe Metropolità de Barcelona.  A la 
Missa incorporarem la música i els cants més adients de “L’Estel de Natzaret”. Hi són convidats tots els 
sarrianencs, especialment els qui participen en l’obra i la fan possible. I tots els qui l’han fet possible els 
anys passats i encara es troben entre nosaltres. Tanmateix pregarem pels qui ja són difunts. Per al sopar, que 
tindrà lloc després de la Missa al Col·legi de Sant Ignasi i el cost del qual és de 10 €, us hi  podeu apuntar 
en el mateix Centre Parroquial o a la Rectoria. La presència del nostre Pastor Diocesà demana una resposta 
generosa: la de la nostra assistència i participació. 
 

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 24 
de gener aquesta escola anirà a càrrec de la Germana Francesca, del Verbum Dei. EXPOSICIÓ DEL 
SANTÍSSIM SAGRAMENT. Diumenge, de 19:15 a 19:45, a la Capella de la Puríssima, mitja hora de 
pregària silenciosa davant Jesucrist – Eucaristia, pregant especialment per les vocacions sacerdotals. 
 

CERCLES D’ESTUDI PER A JOVES . Grup dels Dijous. 25 de gener, a les 21:00. Grup dels 
Divendres. 26 de gener a les 21:00. Les trobades són a la Sala de la Rectoria. GRUP D’ACCIÓ 
CATÒLICA D’ADULTS.  Dimarts 23 de gener, a les 18:00, a la Sala de la Rectoria. La reunió és guiada 
per Mn. Frederic. És oberta a tothom. 
 
 

           Signes, gestos, actituds i paraules de la Missa... 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

DEMÀ DILLUNS, 22 DE GENER, 
SOLEMNITAT DEL NOSTRE 
PATRÓ, SANT VICENÇ 

 
És la festa de la família parroquial.  

A les 19:30, la Missa Solemne i a continuació 
l’audició de les peces bàsiques del “Rosari Pastoril”.  

Us hi esperem! 
 

El “Rosari Pastoril” està molt vinculat amb la festa de 
Sant Vicenç, màrtir. Tenim notícia documentada 

històricament, a la revista El Sarrianés, que ja al 1897 
el poble de Sarrià el cantava per solemnitzar la diada del sant 

patró. Enguany fa 15 anys que es va reprendre aquesta 
tradició. 

 
 

 

SANT VICENÇ, MÀRTIR, PREGA PER SARRIÀ! 
 

 
 

 
 

El Credo. El Símbol o professió de fe és la resposta de tot el poble congregat a la Paraula de Déu, la qual 
ha estat proclamada a tota l’assemblea en les lectures de la Sagrada Escriptura i comentada en l’homilia. 
Amb aquesta professió es rememoren els grans misteris de la fe i es confessen –professen-  en veu alta, 
tots junts, abans de començar la part sagramental de l’Eucaristia.  



 
BREU COMENTARI 

 
Com cada anys, per les festes de 
Nadal, tenim un superàvit, la qual 
cos significa entrada d’oxigen a 
l’economia parroquial. Alerta, però, 
perquè la Celebració del Centenari 
de l’Estel i del Llibre d’Or de 
l’Estel ens suposen unes importants 
despeses. 
 
Tanmateix cada mes, faci fred o 
faci calor, hem de contribuir amb 
3.844 € al “Fons Comú Diocesà”.  
Aquesta despesa mensual “cau”, 
podríem dir, que implacablement. 
 
Recordem que, a la nostra 
Parròquia, habitualment no es passa 
la safata, la qual cosa demana un 
“plus de memòria”. 
 
Tots estem contents de 
l’enllumenat, i de la calefacció, i de 
la netedat del temple, però tot això 
té un cost. El té també mantenir 
tantes hores l’església oberta, cosa 
de la qual n’estem molt orgullosos. 
 
Quan dipositem el nostre donatiu a 
les bústies hauríem de pensar una 
mica en tot això. 
 
Les subscripcions periòdiques per 
caixa o banc han augmentat 
lleugerament, però pensem que 
molts feligresos podrien encara 
decidir d’adoptar aquest sistema. 
No només no patiríem tant a l’estiu, 
sinó que és el més racional, atès 
que permet una millor elaboració 
del pressupost anual.  
 

 

MOVIMENT ECONÒMIC DEL QUART 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 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. 


