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DILLUNS, 24 DE SETEMBRE, SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU DE LA MERCÉ. Patrona 
de la Ciutat i de l’Arxidiòcesi. A Barcelona ciutat és festa de precepte. L’horari de misses serà, doncs, el 
propi d’un diumenge: 8:30, 10:00, 11:30, 13:00 i 20:15. Al final de cada Eucaristia es cantaran els 
“Goigs”. 
 
PELEGRINATGE A ROMA PER LA BEATIFICACIÓ DE 498 MÀRTIRS. Com sabeu, el diumenge 
28 d’octubre tindrà lloc a Roma l’acte de beatificació de 498 màrtirs espanyols (anys 1934, 1936, 1937). 
Les causes de 146 d’ells varen ser incoades a l’Arxidiòcesi de Barcelona. Entre ells volem destacar el 
seminarista màrtir de Barcelona Josep Casas Ros . Les persones interessades en participar en el 
pelegrinatge que organitza el Seminari Conciliar amb la col·laboració de l’Associació Amics de Catalunya 
Cristiana poden trucar al tel. 93 409 27 00 i rebran la informació oportuna. .  

 
REUNIÓ D’INICI DE CURS DE L’ESPLAI. Dijous 26 de setembre ens trobarem amb els pares de nens 
de l’esplai per parlar i projectar el nou curs. La reunió tindrà lloc a la sala gran de la rectoria, a les 21.00 
 
CONCERT DEL GRUP NUSIC. Amb motiu de les festes del barri, el grup de musica Nusic (format per 
joves de la parròquia) actuarà el divendres 28 de setembre a la plaça Pere Figuera, a les 22.00 
 
XOCOGRESCA a la plaça de la Vila. Animació infantil i xocolatada per nens, nenes i tothom que s’hi 
vulgui apropar per passar una bona estona, a càrrec del grup Nusic a la plaça de la Vila, el dissabte 29 a les 
19.00 
 
INICI CERCLES D’ESTUDI: El divendres 5 d’octubre, a les 21.00 a la rectoria iniciarem el nou curs. 
Aquells que estigueu interessats no dubteu en venir.  
 
FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER. Dissabte 6 d’octubre, festa de la Mare de Déu del Roser, 
inauguració del curs de l’Esplai i del grup de joves a les 18.00 i missa de Festa Major a les 20.15 
 

 

 
 

 
 
  

Pregària a la Mare de Déu de la Mercè: 
 

Senyor, Déu nostre, que en la vostra admirable providència volguéreu 
 que la Mare del vostre Fill experimentés les angoixes i  

els sofriments humans; 
 per la intercessió de Maria, consol dels afligits i  

alliberadora dels captius,  
concediu als qui viuen sota qualsevol esclavatge  

la veritable llibertat dels fills de Déu.  
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna  
en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles. Amén. 

 

 



 
 

ORDENACIÓ DIACONAL: Després de tres anys a la parròquia com a 
seminarista, en Sergi Notó rebrà l’ordenació de diaca, demà dilluns 24 de 
setembre, solemnitat de la Mare de Déu de la Mercè, a la Basílica de Santa 

Maria del Mar, a les 19.30 
 

 
SOBRE EL CORATGE, L’AMOR I EL SACRIFICI 

 
El veritable i perfecte coratge, ¿no consisteix en fer sense testimonis allò que hom seria capaç de fer i de 
presumir davant dels altres? Indubtablement, el coratge sense testimonis és el coratge més difícil que hi pugui 
haver. Exemple: la persona que atén cada dia una persona anciana en greus condicions. Aquella que té a casa 
un familiar amb alzheimer o aquella que, invertint temps i energies, està   incondicionalment al costat d’un fill 
discapacitat. Ningú no l’aplaudirà, ningú no li atorgarà un reconeixement públic, i no rebrà mai cap medalla 
oficial. Són tantes les persones que avui donen silenciosament un testimoniatge d’aquest coratge! No són 
notícia en cap diari ni a la televisió, però són persones que sacrifiquen amb serenitat i força les seves energies 
en bé dels altres o per un ideal, promptes a oblidar-se de si mateixes i de la seva fatiga corporal.  Són persones 
que estan vivint i actualitzant l’ esperit mercedari. 
 

El coratge d’aquestes persones anònimes només es comprèn per la seva capacitat d’amor i sacrifici. El signe 
que hom no estima de veritat el tenim quan els sacrificis comencen a costar i ens en lamentem. Quan sentim el 
pes d’allò que fem per l’altre, quan comencem a calcular quant donem o quant rebem, aleshores estem davant 
el signe més clar que ha començat a declinar la nostra estimació. Una mare i un pare, si ho són veritablement, 
no s’adonen de la fatiga d’un treball estressant, de les vetlles i dels sacrificis que duen a terme pel bé del seu 
fill. La característica fonamental de l’amor és la gratuïtat, al marge de tota actitud interessada o calculadora, 
fora de tot desig d’obtenir i donar una “bona imatge”. Del servei acomplert no se n’espera recompensa i ni tan 
sols gratitud, perquè per a la persona estimada només es vol el seu bé i la seva felicitat. La societat 
contemporània, tan decididament egoista, ens ha desacostumat als gestos de pura gratuïtat, al donar sense 
esperar res a canvi, al sacrificar-se un mateix per amor. És per això que, en la mesura en què es viu així, hem 
d’afirmar que aquesta societat no coneix la veritat d’aquella frase de Jesús, referida per Pau: “Hi ha més joia en 
el donar que en el rebre” (Ac 20,35). 
 

A les antípodes d’aquests testimonis silenciosos del coratge, de l’amor i del sacrifici,  hi trobem els qui no 
solament no fan res pels germans, sinó que es dediquen a humiliar al qui els un obstacle a la seva carrera, a 
mortificar una persona feble, a corrompre l’altra per tal d’obtenir avantatges personals, a estendre calúmnies, a 
difamar sense escrúpols.  Són aquests –i tants d’altres- els condiments de les relacions en un món que s’estima 
més donar a beure aigua  emmetzinada que no aigua neta i clara. Però cal dir ben fort que el món se salva pels 
primers, els que escullen les vies costerudes i silencioses del coratge, de l’amor i del sacrifici. Són els autèntics 
vencedors, perquè estan plens d’humanitat. I cal no oblidar que el món es perd per aquests segons, els quals 
pretenen vèncer sense combatre. Els hem de declarar perill públic. Indiferents a la dignitat personal i al 
respecte per l’altre, habituats al menyspreu, donats a la retòrica i a la manipulació, porten el món actual envers 
el precipici de nous esclavatges. 
 

En la vigília de la Mare de Déu de la Mercè, girem els ulls envers la dona coratjosa, amatent i sacrificada per 
excel·lència, la dona silenciosa que acull la Paraula i es disposa a servir els altres generosament, amb gestos 
inequívocs de gratuïtat.  

Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15.  Dissabtes i Vigílies de festa: 18:00 i20:15. Diumenges:  8:30, 10:00, 11:30, 13:00 i 20:15. 
Confessions: dies feiners de 8:15 a 10:00 i de 19:45 a 20:00,  i un quart d’hora abans de les Celebracions dominicals. 
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. 


