
-  

 

 Any 28, núm. 11, Diumenge Sisè de durant l’Any, 11 de febrer de 2007. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 13 de febrer, a les 20:00, a la Sala de la Rectoria. 
 

EL NOSTRE SEMINARISTA SERGI NOTÓ FA UN PAS MÉS EN EL SEU CAMÍ VOCACIONAL. 
El proper Dimecres 14 de febrer, a les 20:00, al Seminari Diocesà de Barcelona (Diputació 231), en Sergi 
rebrà l’Admissió als Ordes Sagrats. Així, l’Església el considera apte per rebre dintre de pocs mesos 
l’ordenació diaconal i més endavant poder ser ordenat prevere al servei de l’Església de Barcelona. 
L’acompanyem amb la pregària, i qui ho desitgi, amb la seva presència en aquest dia significatiu per a ell. 
 

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 14 
de febrer aquesta escola anirà a càrrec de Mn. Manel. 
 

CERCLES D’ESTUDI PER A JOVES. Grups dels Dijous. El proper  15 de febrer, a les 21:00. Grup 
del Divendres. El proper 16 de febrer, Trobada formativa sobre l’Any litúrgic, a les 21:00. Les trobades es 
fan a les Sales de la Rectoria. 
 

AVUI, COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA 
 
 

“Saps llegir, ells no. Podem canviar-ho” 
 

CAMPANYA CONTRA LA FAM 
A l’entrada teniu els sobres de la campanya perquè 

els dipositeu en les bosses que es passaran durant l’ofertori. 
 

 
 

DEMÀ, DILLUNS, 12 DE FEBRER 
SOLEMNITAT DE 
SANTA EULÀLIA 

Celebracions de l’Eucaristia: 
o a les 8:00, com habitualment 
o a les 10:00, amb la participació de representants de 

les comunitats religioses i de vida 
consagrada femenines de la nostra demarcació 
parroquial 

o a les 12:00, tradicional Missa a la Capella del 
Desert de Sarrià 

o a les 19:30: Missa Solemne presidida pel 
nostre Vicari Episcopal, Mn. Jesús Sanz, amb la 
participació de l’Agrupació de Cant Gregorià de 
Vilafranca del Penedès la qual, en acabar 
l’Eucaristia, oferirà una audició 

 
 

Martiri de Santa Eulàlia, de Vallmitjana, 
al cimbori de la Catedral de Barcelona. 



SAPS LLEGIR, ELLS NO. PODEM CANVIAR-HO 
 

LA TASCA DE “MANS UNIDES”, UNA ONG CATÒLICA 
 

Mans Unides, com Càritas i moltes altres organitzacions catòliques, vol ser, dins de 
l’Església, testimoni de la caritat de Crist. En un món globalitzat, “Mans Unides” globalitza 
la solidaritat. Uneix les mans de moltes persones a través de xarxes humanitàries per tal de 
fer arribar lluny tota l’ajuda generosa de tots els qui vulguin ajudar els més desafavorits. 
 
Mans Unides no només ofereix assistència, sinó promoció i desenvolupament. No només 
alleuja la pobresa sinó que descobreix i ataca les arrels de la pobresa. Sap que un “altre 
món és possible”, basat en la justícia i la solidaritat.  
 
Mans Unides vol anar a l’arrel, a les causes, i una de les causes del subdesenvolupament és 
la falta de cultura. Si vols promocionar a les persones i als pobles cal elevar el seu nivell 
cultural. Per això ensenyar a llegir pot ser la millor obra de caritat. Cal recordar que es la 
primera de les “obres de misericòrdia espirituals”, però també és molt més: és el millor 
mitjà de dignificació espiritual i és el millor programa de desenvolupament social. 
 
Mans Unides és conscient que no n’hi ha prou en ajudar benèficament al pobre, sinó que cal 
ajudar-lo intel·ligentment. Cal ajudar-lo per tal que ell mateix s’ajudi i no depengui dels 
altres. Cal ajudar-lo per tal que ell també pugui ajudar els altres. És allò tan repetit del peix 
i de la pesca. Doncs bé,  ensenyar a llegir és ensenyar a pescar. És donar a la persona 
analfabeta els primers instruments per al seu propi alliberament, L’analfabetisme és 
pobresa i és condemna. Una pobresa que engendra pobres. 
 
Especialment greu és la situació de la dona en molts països. Condemnades a dependre 
sempre dels pares, del marit, d’altres homes. I sabem la importància que té la dona en la 
família i en la transmissió de valors als fills. Qui salva un  home, salva una persona. Qui 
salva una dona, salva una família.  
 
Qui té la paraula té la força. Qui pot dir la seva paraula, es revesteix de llibertat. Qui 
domina la paraula pot dominar el món. Nosaltres sabem llegir. Estem en una situació 
privilegiada. Hem de compartir les nostres riqueses, i la primera riquesa és la paraula. 
Mans Unides ens demana de col·laborar aquest any en ensenyar a llegir. Amb els nostres 
donatius ajudarem a llegir la paraula i a dir la seva paraula. Aquesta és una arma 
poderosa, no de destrucció, sinó de transformació. 
 
El nostre donatiu a “Mans Unides” pot canviar moltes coses. 
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Paraules que es diuen en secret durant la Missa (1). En el moment de barrejar l’aigua amb el vi dins del calze 
després de l’ofertori o presentació dels dons. Aquestes  paraules són: “Que així com barregem aquesta aigua i aquest vi, 
participem de la divinitat d’Aquell que es dignà compartir la nostra condició humana”. I ha d’altres moments, durant la 
missa, en els quals el president diu paraules en secret. En els propers flaixos litúrgics, ja en direm quins són. 


