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ARA FA DEU ANYS 
 
El proper dijous 8 de novembre es compleixen 10 anys de la meva vinguda a la Parròquia. Quan, seguint el ritual 
d’entrada, el Cardenal Ricard M. Carles, a qui acompanyava el Bisbe Pere Tena, em va fer seure a la seu 
presidencial, l’assemblea va cantar: “Quan ens reunim en nom del Senyor, Crist és enmig de nosaltres”. Ho 
recordo com si fos ara. Aquell cant expressava el significat de la persona del pastor enmig d’una comunitat: ser 
signe de Crist. Ara, després d’aquesta dècada, no puc deixar de preguntar-me: ¿Veritablement he estat signe de 
Crist per a vosaltres? Si no n’he he estat prou  a l’alçada, us en demano perdó.  
 

Tanmateix, passats aquests 10 anys, vosaltres, que sou la comunitat que aleshores em fou confiada, també s’ha 
de preguntar, amb tota humilitat: ¿Sempre que ens hem reunit ho hem fet veritablement en nom del Senyor? 
Perquè hi ha una temptació que ens és comuna, a pastors i fidels: la d’esdevenir nosaltres mateixos els 
protagonistes i no el Crist. La temptació d’interposar-nos entre Crist i els germans als quals ens corresponia de 
sembrar la bona llavor, l’obsessió de viure massa preocupats per la nostra pròpia visió de les coses i no per 
l’Evangeli. 
 

Sobre aquests anys, els que hem viscut a l’Església en general, em sembla molt encertat un comentari del Bisbe 
Joan Carrera: “Nosaltres tendim a pensar que el problema de l’evangelització rau prioritàriament en la manca 
d’obertura de la societat. L’Evangeli, en canvi, posa la primera dificultat en la nostra poca capacitat 
d’acolliment –hi ha pocs segadors-, que decep l’esperança –generalment confusa- de la gent. Hi ha aquí un 
advertiment: no sabem descobrir prou la veritat del cor de l’home. Sota una capa de despreocupació o de 
felicitat molt soma, hi ha angúnies i ferides amagades. Si el nostre diàleg té lloc en la zona de les aparences, de 
l’estricta correcció, no hi entrem, podem fins i tot decebre. En aquest temps d’increença tan generalitzada hi ha 
el perill de no adonar-se de la nostàlgia de Déu”.  
 

Haig de confessar que massa vegades, en el nostre diàleg, hem restat ancorats en aquesta “zona de les aparences” 
i no hem anat a fons. Ens hem refiat més de nosaltres, de les nostres idees, que del Senyor, com si calgués 
apuntalar la presència de Jesús entre nosaltres i la força del seu Esperit amb els nostres pobres plantejaments, 
fossin conservadors o progressistes. Com ens costa d’entendre que el Senyor no ens demana obres 
extraordinàries, sinó més aviat dur a terme amb fidelitat  tot el que Ell ens confia, de manera que les nostres 
accions revelin de veritat el dinamisme interior que sempre les hauria d’habitar: el perfum de la caritat en cada 
un dels nostres gestos! 
 

Analitzant les motivacions interiors, em plau la distinció de Sant Agustí, el qual distingeix tres etapes en el 
creixement envers un veritable amor evangèlic: comencem per desitjar de ser estimats: “amare amari” (“estimar 
ser estimats”). Després recerquem la joia del sentiment d’estimar: “amare amare”(“estimar estimar”). Però és 
únicament pel treball pacient de la gràcia que, al terme del camí, podem arribar a estimar dins la simplicitat del 
pur do d’un mateix, do plenament gratuït i desinteressat: “estimar” i res més. Per contra, quan volem acaparar 
les coses i les persones, ens fem impermeables a l’amor. Només si tenim la gosadia d’avançar en el camí del 
servei desinteressat, podem arribar a servir en la gratuïtat de l’amor, descobrint en cada persona el veritable 
rostre de Crist. Només així podem ser Església 
 

En aquest senzill recordatori no he volgut fer balanços, ni menys encara fer llista d’allò que durant aquests anys 
ha estat realitzat a la parròquia. Només us he volgut obrir un poc més el meu cor de pastor i dir-vos que, pel que 
fa a mi, intento progressar, encara que massa lentament, envers el tercer estadi del que ha de ser un veritable 
amor envers els meus germans i germanes de Sarrià. Amb motriu d’aquest desè aniversari m’encomano, una 
vegada més, a la vostra pregària.  
           Mn. Manuel Valls i Serra, rector 
 
 



 
 
 
EXPOSICIÓ DE SANTÍSSIM SAGRAMENT. Avui a les 19:15, a la Capella de la Puríssima, i cada 
diumenge, mitja hora de pregària i adoració silencioses davant Crist-Eucaristia. Pregària per les vocacions.  
 

ESCOLA DE PREGÀRIA. Dimecres vinent, 7 de novembre, a les 10:30, a la Capella del Santíssim. La 
dirigirà Mn. Manel. L’Escola comença a ser seguida per un bon grup de persones. No cal cap inscripció.  
 

L’EDICIÓ CATALANA DEL LLIBRE DEL PAPA. L’Editorial Claret ha tingut cura de l’edició del llibre 
“Jesús de Natzaret” de Joseph Ratzinger – Benet XVI en català. La presentació es farà dimecres 7 de novembre, 
a les 20 hores, al saló d’actes del Seminari Conciliar de Barcelona (carrer Diputació 231). Intervindran en 
aquest acte tres teòlegs que es dóna la circumstància que tots tres han publicat llibres sobre Jesucrist: el Dr. 
Armand Puig i Tàrrech, degà de la Facultat de Teologia; el Dr. Josep Mª Rovira Belloso, professor emèrit de la 
Facultat de Teologia, i el Dr. Olegario González de Cardedal, catedràtic emèrit de la Universitat Pontifícia de 
Salamanca. Clourà l’acte l’Arquebisbe de Barcelona, Mons. Lluís Martínez Sistach. 
 

ACCIÓ DE GRÀCIES PER LA BEATIFICACIÓ DELS MÀRTIRS. L’Arquebisbe de Barcelona, Mons. 
Lluís Martínez Sistach, presidirà una celebració eucarística en acció de gràcies per la beatificació a Roma de 498 
màrtirs de la persecució religiosa a Espanya durant els anys trenta del segle passat, la causa de 146 dels quals es 
va iniciar a la nostra Arxidiòcesi. La celebració tindrà lloc a la basílica de Santa Maria del Mar el diumenge 
11 de novembre a les 19:30 hores i serà retransmesa per Ràdio Estel (106.6 FM). 
 

GRUPS DE SUPORT ALS CUIDADORS DE MALALTS. Tena una persona gran malalta al teu càrrec que 
requereix molta dedicació? Tens la sensació que aquesta tasca et suposa un gran desgast i a la llarga una sensació 
de sobrecàrrega i desbordament? Veus que va minvant el teu temps lliure i el teu cercle de relacions es va 
reduint? Si és el teu cas,  dirigeix-te a Càritas –Secció Barcelona Esquerra de l’Eixample: Compte Urgell 178, 
telèfon: 93 453 43 30. Càritas, en col·laboració amb l’Institut Català de la Salut i el Centre de Serveis Socials de 
l’Ajuntament (esquerra de l’Eixample), t`ofereix un grup on: intercanviar les teves experiències; compartir els 
teus sentiments; expressar les teves necessitats i dubtes, i trobar-ne respostes. Si no és el teu cas, però coneixes 
algú que hi pugui estar interessat, posa’t en contacte amb el telèfon abans indicat.  
 

L’AGENDA DEL CENTRE PARROQUIAL. Divendres 9 i dissabte 10 de novembre, a les 21 h Teatre 
Musical: “ T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré!” pel grup SOM N’HI. Espectacle còmic amb música en 
directe. Diumenge 11 de novembre, a les 18 Màgia a Sarrià  amb els mags: Tito’s Magic, Gonzalo’s, Aliskim 
& Luna. Presentació a càrrec del mag Arnau. Direcció Albert Baraldés. Dilluns 12 de novembre, a 2/4 de 8 del 
vespre, representació teatral a benefici de l’ONG “Banc d’aliments”, direcció Ignasi Roda. Dimecres 21 de 
novembre a 2/4 de 9 del vespre Tertúlia amb el tema: “Conviure en una societat pluricultural” per Joan 
Gómez, sociòleg i secretari de Justícia i Pau. *����������	
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CERCLES D’ESTUDI. El proper dijous, 8 de novembre a les 20.30 h. a la rectoria, es farà la presentació dels 
grups de cercles d’estudi dels dijous. Esperem que aquestes estones de reflexió siguin un enriquiment per a tots 
aquells que hi vulguin assistir. El grup de cercles d’estudi de divendres, durant les dues properes trobades 
participarà del cine-fòrum: “Jesús de Natzaret vist per Franco Zeffirelli” 
 

XIII JORNADA D’ANIMADORS DE PASTORAL DE JOVENTUT. El diumenge 11 de novembre al 
Seminari de Barcelona (C/ Diputació 231) un cop més tindrà lloc aquesta trobada de formació per a tots aquells 
que desenvolupen tasques entre els joves: esplais, grups, animació, etc. L’horari serà de 9.30 h a 18.00 h. i el 
preu és de 17 euros amb dinar inclòs i de 5 euros pels que porteu ja el vostre dinar. 
 

QUE VOL DÉU DE MI? Aquell que veritablement entén la vida cristiana com a vocació sovint necessita del 
seu discerniment. La experiència SICAR és una proposta vocacional per a joves de 18 a 30 anys. El diumenge 
18 de novembre de 4.30 a 8.30 al Casal Bellesguard, primera trobada. 
 
 
 

 
 

����
�� ��������������������������	
��!���
�������"�#$��������%���
�������������	
�!�&��#�������������������������������������	
�
���%������������������������	�����������������	�������������������������������������������������������������
�
!���
�'�	
�����
���!�����(���&�����������������(����)���*�
�+*�**� !�"�������������#�$%����������&
�
,��������-������
���!���
�'��
�����
��.��'�(�����)���*��	
�������+�,�������
�/���������������-
��
�����������������������	
�����
��.��'�.���/�������0����*���
�/������������-�-�
�
�0���
��	
�����
��� �������"���'1��������/�����&
�!�&�����(������**�
�)+�**��/����������������
�
1����222
"��������������
��
��
��������#����3"��������������
������

 
 


