
Any 28, núm. 22, Diumenge Quart de Pasqua, 29 d’abril de 2007. 
 
 

 

 

 
 

ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS . Dimecres, de les 10:30 a les 11:00, a la Capella del 
Santíssim. Estona de meditació sobre els textos del Diumenge. Aquest proper Dimecres 2 de maig, aquesta 
escola anirà a càrrec de la Germana Francisca  Gost, del Verbum Dei. 
 

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.  
 

MES DE MAIG, MES DE MARIA. A partir de dimecres dia 2 de maig, cada dia –de dilluns a divendres- a les  
set de la tarda, a la Capella de la Puríssima: Rés del Sant Rosari i invocacions marianes.  
 

CATEQUESI D’INFANTS. Comencen les Trobades de Preparació immediata per a la Celebració de la 
Primera Comunió. Aquesta setmana, seran el Dimecres i el Dijous, a les 18:00 a la Sala de la Rectoria. 
 

HORA DE NICODEM. El Divendres 4 de maig, a les 21:00, reprenem aquesta hora de pregària orientada per 
a joves, a la Capella de la Puríssima, davant de Jesucrist Sagrament. 
 
 

LA “CREUETA” EN LA DECLARACIÓ DE LA RENDA 
 

La declaració d’aquest any de l’IRPF  és la darrera en la qual l’assignació tributària a l’Església es xifra en el 
0,52%. El 2008 entrarà en vigor l’acord signat per la Conferència Episcopal i el  Govern mitjançant el qual 

s’elimina l’aportació directa de l’Estat, és a dir, que ja no hi haurà cap partida específica per a l’Església en els 
pressupostos ni aquesta gaudirà d’exempcions de l’IVA. Per contra,  l’aportació voluntària dels contribuents a 

través de la seva declaració de la renda s’elevarà al 0’7%.  
 

Aquesta reforma permet avançar en l’autofinançament que recollien els Acords Església-Estat de 1979, i  deixa en 
mans dels ciutadans la decisió sobre el seu pressupost. Tanmateix, cal recordar que aquesta assignació cobreix amb 
prou feines el 25% de les necessitats bàsiques de l’Església. Només un exemple: Càritas rep a l’any uns 64 milions 
d’euros dels  fons públics, però inverteix més de 170 milions d’euros en ajudar als col·lectius més desafavorits.  
És ben clar que l’Església aporta molt més a la societat que allò que obté a través de l’IRPF i  altres subvencions. 
Per això el gest de marcar la creueta en la casella de l’Església, que no exclou en cap moment que hom  pugui  
posar també a la creueta en la casella d’altres “finalitats socials”, no només serveix per donar suport a la  

insubstituïble tasca social que duu a terme l’Església Catòlica, sinó per avalar la seva independència de l’Estat.  
 

 
 

 
 

 
 

JORNADA DE PREGÀRIA PER LES 
VOCACIONS 

 
Avui és el diumenge del “Bon Pastor” i  l’Església celebra l’anual Jornada 

Mundial de Pregària per les Vocacions.  
 

“Les meves ovelles reconeixen –escolten- la meva veu”. Reconèixer, i per tant 
“escoltar” ha de ser el nostre primer treball, el  primer servei que hem de fer a 

Déu i al proïsme. Estimar és “reconèixer”. Estimar és “escoltar”.  
 

“Al centre de tota comunitat cristiana hi ha l’Eucaristia, font i cimal de la vida de 
l’Església  –escriu el Papa-. El qui es posa al servei de l’Evangeli, si viu de 

l’Eucaristia, progressa en l’amor envers Déu i envers el proïsme, i contribueix, 
així, a construir l’Església com a comunió. Podríem afirmar que “l’amor eucarístic” 

motiva i fonamenta l’activitat vocacional de tota l’Església”. 
 
 

En les tauletes laterals, trobareu el text íntegre de Benet XVI per a aquesta 
Jornada: “LA VOCACIÓ, AL SERVEI DE L’ESGLÉSIA – COMUNIÓ”. 

 



 
PRIMER DE MAIG. Una jornada de festa, i també de reflexió, del món del treball. Al final d’aquest Full 
Dominical trobareu exemplars del “Manifest 2007” subscrit per les Delegacions de Pastoral Obrera de les  
diòcesis de Catalunya i moviments obrers cristians.  
 

SOPAR SOLIDARI EN FAVOR DEL CENTRE D’ACOLLIDA “ASSÍS”. Dijous vinent, 3 de maig, a les 
21:00 h. Lloc: Escola de les Salesianes Sta. Dorotea, pg. Sant Joan Bosco n. 24. Tiquet d’assistència: 10 €. 
Tiquet “fila 0”: la voluntat. 
 

LES IMPLICACIONS SOCIALS DEL MISTERI EUCARÍSTIC. En parla molt clarament Benet XVI al 
n.89 de l’Exhortació Apostòlica “Sacramentum caritatis”: “La unió amb Crist que es realitza en el 

Sagrament ens capacita també per a noves formes de relacions socials: “la mística” del Sagrament té un 

caràcter social. En efecte, “la unió amb Crist és al mateix temps unió amb tots els altres a qui es dóna. No puc 
tenir només Crist per a mi; únicament puc pertànyer-li en unió amb tots els qui són seus o ho seran”. Sobre 

aquesta característica, cal explicitar la relació entre Misteri Eucarístic i compromís social. L’Eucaristia és  

sagrament de comunió entre germans i germanes que accepten reconciliar-se en Crist, que ha fet de jeus i de 

pagans un sol poble, destruint el mur que els separava (c. Ef 2,14). Només aquesta constant tensió vers la 

reconciliació permet combregar dignament amb el Cos i la Sang de Crist (cf. Mt 5,23-24). Crist, per mitjà del 
memorial del seu sacrifici, enforteix la comunió entre els germans i, de manera particular, estimula aquells 
que es troben enfrontats perquè apressin la seva reconciliació obrint-se al diàleg i al compromís per la 
justícia. No hi ha dubte que les condicions per establir una pau veritable són el restabliment de la justícia, de la 

reconciliació i del perdó. D’aquesta presa de consciència en neix la voluntat de transformar també les  

estructures injustes a fi de restablir el respecte per la dignitat de l’home, creat a imatge i semblança de Déu. 
Com he tingut ocasió d’afirmar, l’Església no té com a tasca pròpia emprendre una lluita política per 
aconseguir la societat més justa possible; no obstant això, tampoc no pot ni s’ha de quedar al marge de la 
lluita per la justícia”. 
 

EL “PAS” –PASQUA- DE LA NÚRIA CANALS I ROLDÁN, LA NOSTRA ORGANISTA. Morí el 24 
d’abril, a l’edat de 78 anys, després d’una llarga malaltia cerebral. L’enterrament i la missa exequial es van 
celebrar dijous passat, a les 10 del matí. La Núria ha estat la nostra organista durant molts anys. Com va dir Mn. 
Manel ella va exercir un veritable ministeri litúrgic, amb una dedicació exemplar. La Núria col·laborà també en 
la direcció musical de “L’Estel de Natzaret”. Estimava la Parròquia, i en ella s’hi sentia com a casa. Familiars, 
amics, i molts feligresos, agraïts, participaren en l’acte de comiat, que fou molt emotiu. Que el Senyor l’aculli 
en la seva misericòrdia i que, en el Cel, acompanyi amb el so de la seva música el “càntic nou” a lloança  de la 
Santíssima Trinitat!.  
 

LAICITAT I LAICISME. Mons. Ricardo Blázquez, President de la Conferència Episcopal Espanyola va 
tractar sobre el tema en el discurs pronunciat a l’inici de la LXXXIX Assemblea Plenària de l’Episcopat, el 
passat 23 d’abril a Madrid. Pel seu interès, i claredat,  reproduïm els paràgrafs en que afrontà aquesta tema. En 
trobareu còpies a la taula de la cartellera en el cancell del temple.  
 

CAMPANYA DE LA VERGE PELEGRINA DE SHOENSTATT. Durant el mes de Maig, la Capellet a de la 
Mare de Déu de Shoenstatt, va visitant les famílies que ho desitgin. Ella, Maria, promou la nostra pregària, 
Només cal que ens ho demaneu i podreu disposar d’una capelleta, durant tres dies i passar-la a una altra família. 
 

“L’EUCARISTIA DOMINICAL, ¿PER QUÈ?”.  És un text que ha editat el Centre de Pastoral Litúrgica i que 
recomanem difondre, perquè explica de manera molt clara i pedagògica la necessitat de l’Eucaristia dominical,  
de la qual els cristians no hauríem de “passar” mai! Us proposem llegir-lo i comentar-lo en família: si sou ja 
avis,  parlar-ne amb els fills, amb els néts. El diàleg és convenient i molt necessari. Ens entristeix quan algú ens 
fa aquesta confidència: “d’això a casa no se’n pot parlar”.  
  

           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. 

Presentació de les Ofrenes. Aquest no és un moment d’ “ interval” entre la litúrgia de la Paraula i l’eucarística. Aquest 
gest humil i senzill té un sentit  molt gran: en el pa i el vi  que portem a l’altar, tota la creació és assumida per Crist 
Redemptor per ser transformada i presentada al Pare. En aquest sentit , portem també a l’altar tot el patiment i el dolor del 
món, conscients que tot és preciós als ulls de Déu. (cf. Exhortació apostòlica de Benet XVI, Sacramentum Caritatis n.47).   


