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DIUMENGE VINENT, 11 DE FEBRER 
COL·LECTA 
EXTRAORDINÀRIA 
CAMPANYA CONTRA LA FAM 

 
“Saps llegir, ells no. 
Podem canviar-ho” 
 
A l’entrada es repartiran els sobres de la campanya. 
La col·lecta es farà passant unes bosses en el moment 
de l’ofertori. 

 
 
 
 
 
 

EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM. Avui Diumenge, de 19:15 a 19:45, a la Capella de la Puríssima, mitja 
hora de pregària silenciosa davant Jesucrist - Eucaristia.  
 
CONSELL PASTORAL. Reunió el proper Dimarts 6 de febrer, a les 20:00, a la Sala de la Rectoria. 
 
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 7 de 
febrer aquesta escola anirà a càrrec de la Germana Francesca, de Verbum Dei. 
 
CERCLES D’ESTUDI PER A JOVES. Grups dels Dijous. El proper 8 de febrer, a les 21:00, a les Sales de 
la Rectoria. Aquests Cercles van dirigits a adolescents i joves d’entre 16 i 22 anys. Grup del Divendres. El 
proper 9 de febrer, Estudi d’Evangeli des de l’experiència viscuda, a les 21:00. Les trobades es fan a les Sales 
de la Rectoria. 
 
DEMANDA D’INFORMACIÓ. El 25 de gener, entre d’altres persones, va ser introduïda la Causa de 
Canonització de tres Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor, (Divina Pastora), una de les quals  es 
PATROCINIO VILANOVA ALSINA. Aquesta religiosa havia estat durant molts anys al Col·legi Divina 
Pastora, que aquesta Congregació tenia a Sarrià, Passeig de la Bonanova. Agrairíem a totes aquelles 
persones que sàpiguen alguna cosa d’aquesta Germana o dels esdeveniments referents al Col·legi es posi en 
contacte amb la Gna. Purificación Robredo. 
(Adreça: C/ Bailèn, 40 –08010 Barcelona; Telèfon: 93 422 46 40  -93 265 65 40; mail: probredo@xtec.cat) 
 
GRUPS DE DIÀLEG DE PREPARACIÓ AL MATRIMONI. Aquest Dimecres 7 de febrer, comença el 
primer grup de parelles que es preparen per contraure matrimoni en els propers mesos. Els Grups de Diàleg 
consisteixen en unes trobades on parelles i matrimonis dialoguen i reflexionen sobre: què és estimar; la 
psicologia de la parella; l’amor i la sexualitat; l’educació dels fills; la projecció social del matrimoni, i la Fe i el 
Sagrament. Tots els altres grups, s’aniran formant successivament els següents mesos fins al mes de juliol. Es 
trobaran els quatre primers dimecres de cada mes, de 21:30 a 23:30, a la Sala de la Rectoria.  
 



 
 
 

QUÈ SIGNIFICA LLOAR DÉU 
 

  Dies passats, em cridà l’atenció que els Salms insisteixen moltíssim en la lloança a Déu. No només el 
salm 150, que ens incita a lloar Déu “per la seva grandesa” i demana que “tot el que respira lloï el 
Senyor!”. L’anterior (el 149) exhorta a cantar al Senyor un càntic nou i demana que els homes i les dones 
“l’aclamin plens de goig” i “el lloïn tot dansant” . En l’Apocalipsi, els ancians i els vivents no fan altra 
cosa que lloar Déu i cantar el càntic nou.  
 

 Però les nostres lloances, què poden donar a Déu? Són no-res comparades amb la Bondat infinita. 
Nosaltres no podem afegir res a la ja acabada perfecció de Déu. Però els salms que he citat ens donen 
pistes per tal d’entendre, a nivell personal i social, el tema de la lloança. 
 

 Nosaltres, aquí al món, solem lloar un bon discurs que no sigui avorrit. Lloem també el plat d’un bon 
cuiner o cuinera. Amb el nostre petit acte de lloança fem almenys tres coses: donem gràcies al qui ens ha 
fet el bon discurs o el plat agradós; després, reconeixem qui ha fet l’acte bo i el felicitem, gairebé el 
beneïm; finalment, lloança equival a tornar amor per amor, segons la reciprocitat, avui tan ponderada. 
 

 Lloant Déu li donem gràcies pels seus dons. Però reconèixer Déu és un pas més. La persona que reconeix 
Déu, d’alguna manera entra a l’interior de Déu. Les paraules són poca cosa. No ens fan entrar en l’interior 
de la casa de qui reconeixem i estimem. Santa Teresa de Jesús recomanava: “Entrad, entrad”. No és 
simplement quelcom psicològic. És un acte “teologal” referit a Déu i capaç d’entrar en la intimitat de 
Déu. Reconèixe’l és un acte de comunió viva. 
 

 I, encara, el tercer pas: lloar Déu equival a tornar-li l’amor que ell ens ha regalat. L’amor va i ve del que 
estima a l’estimat i de l’estimat al que estima. I així es crea el lligam d’acció comuna de tots dos, com 
entre Déu Pare i el seu Fill Jesús. Ara ho veig clar. És molt important lloar Déu –“que el lloï tot el que 
respira”- perquè la lloança és comunicació real de la vida de Déu a nosaltres. L’home ha d’existir lloant. 
No val que fem trenta mil coses i després pensem que Déu existeix a dalt de tot. S’ha de viure tot 
respirant l’aire espiritual que compartim amb Déu i que no és altre que el seu Esperit Sant. L’amor que 
ens uneix amb Déu quan el lloem. 
 

 Lloar Déu és gairebé sinònim d’altres actituds. Hem vist la de donar-li gràcies perquè existim i perquè 
existeixen els amics i la gent bona. Gràcies, perquè Déu és com és: bondat infinita que renova els 
humans! Però hi ha altres actituds estretament emparentades amb la lloança i l’acció de gràcies. Són 
l’adoració que és Amor; la glorificació a Déu, tornant-li la llum i l’afecte amb què Ell ens transfigura, la 
contemplació plena d’amor com fa Maria, que mira amb ulls plens de tendresa el seu Jesús. Finalment, el 
cant exultant tal com ho anuncia el salm 150 i ho realitza el cant gregorià i l’oriental, així com les Misses 
de Palestrina, Bach, Haydn, Mozart, Beethoven i Schubert. Aquesta alegria és capaç de fondre tot 
ressentiment, gelosia o agravi comparatiu que ens priven de fruir Déu.  
 

 Torno als Salms. El 148,14 sembla resumir el que he intentat dir fins aquí, perquè vol reunir en una sola 
veu comunitària el “càntic de lloança de tots els qui l’estimen”. Ara ho resumiré d’una manera prosaica, 
no gens mística: l’exercici de lloar Déu és necessari per l’home comú perquè així el seu cor es guareix 
d’egoisme i d’estretor i es revesteix de la bondat divina. Maria, en pla de profetessa, va dir: “La meva 
ànima magnifica - és a dir, glorifica - el Senyor: el meu esperit s’alegra en Déu el meu salvador”. Ella no 
vivia de manera egoista i hedonista, sinó que vivia en i pel Senyor, font de l’Amor veritable. 
 

       Josep M. Rovira Belloso. Foc Nou, desembre 2006 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

L’Oració universal o pregària dels fidels (2). L’ordre de les intencions, i que mai no s’han d’obviar, generalment serà el
següent: 1) Per les necessitats de l’Església; 2) Pels governants i per la salvació de tot el món; 3) Pels qui pateixen
qualsevol dificultat; i 4) Per la Comunitat local, que celebra l’Eucaristia. Malgrat això, en algunes celebracions particulars,
com són la confirmació, el matrimoni i les exèquies, l’ordre de les intencions pot tenir més estrictament en compte l’ocasió
peculiar de la celebració. 


