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             VIURE I CELEBRAR L’ADVENT AMB MARIA 
 

¿Qui millor que Maria, la Puríssima, per ajudar-nos a viure el temps 
d’Advent, amb el qual comencem l’Any litúrgic? Sant Agustí deia que 
Maria és gran per haver dit “sí” ja abans d’haver pronunciat el “sí” a 
l’anunciació. És en aquest sí inicial que hi ha tota la voluntat pura de 
Maria de romandre en el foc en el qual Déu l’havia posada. Així, fou 

preservada de tot pecat per tal  d’acollir el foc vivent que és la persona 
del Verb. Perquè si ella no era Foc no podia portar en les seves 

entranyes la Paraula que és foc, si ella no estava des de l’instant mateix 
de la seva concepció tota orientada a Déu no podia generar Déu. En el 
“sí” de Maria al do rebut hi ha tota la dignitat de Maria i en ella la 
nostra dignitat. L’Advent ens convida a la contemplació de Maria, a 

viure els misteris de la seva Puríssima Concepció i el misteri de 
l’Anunciació. Que el càntic del “Magníficat” de Maria ens acompanyi! 

 

ATENCIÓ ALS HORARIS DE MISSES.  En escaure’s dues festes seguides, cal estar atents a l’horari de 
misses. Divendres, 7 de desembre, ja celebrem la Puríssima i el seu horari serà com el d’un “dissabte”: 
misses a les 18:00 i a les 20:15. Dissabte, 8 de desembre, Festa de la Puríssima, en canvi,  tindrà l’horari 
propi d’un “diumenge”, i per tant no hi haurà missa a les sis de la tarda. L’horari de les misses, com un 
diumenge: 8:30, 10:00, 11:30, i 13:00 i 20:15, amb la particularitat que la missa de les 20:15 ja serà la 
pròpia del segon diumenge d’Advent, i no la de la Immaculada.  

DIJOUS, 6 DE DESEMBRE, FESTA DE LA CONSTITUCIÓ. És una festa de caràcter civil. L’horari de 
misses serà com el d’un dia ferial: 8:00, 10:00 i 20:15 h.   

EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM AMB VESPRES. A partir d’avui a les 19:15, i durant tot els diumenges  
del temps d’Advent  a la Capella de la Puríssima, mitja hora de pregària i adoració davant Crist-Eucaristia, 
amb el res de vespres. Pregària per les vocacions. 

RES DE LAUDES DURANT EL TEMPS D’ADVENT. A partir del dilluns, 2 de desembre, i durant tot el 
temps d’Advent, res de Laudes a les 9.45, de dilluns a dissabte. 

ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS. Dimecres, de 10:30 fins a 11:00 h, a la Capella del 
Santíssim, en acabar la missa de les 10:00 h. Dirigeix la trobada Mn. Manel.              

VETLLA JOVE DE LA IMMACULADA. El proper divendres, dia 7 de desembre, divendres, a les 22 h a 
la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, tindrà lloc la tradicional “Vetlla Jove de la Immaculada”, 
organitzada per les Delegacions Diocesanes de Pastoral de Joventut de Barcelona, Terrassa i Sant Feliu. 
Després de la pregària, ressopó a la plaça. 

LA CORONA D’ADVENT. Aquest diumenge encendrem la primera llum. Encenent, setmana rera setmana, 
els quatre ciris que composen la corona, ens ajuda a preparar-nos progressivament a rebre la llum del Nadal 
que s’acosta.  

 
 
 

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. 
Jnbb 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.parroquiasarri a.net. Mail: santvicenc@parroquiasarria.net    

 



“CRIDATS A DONAR CRIST AL MÓN” 
 

Una homilia de Mn. Felip Casañas als seminaristes (1965) 
 

 

Divendres passat, 30 de novembre, festa de l’apòstol Sant Andreu, es complí el sisè 
aniversari de la mort de l’estimat Mn. Felip Casañas i Guri, rector que fou de la 

nostra Parròquia.  

En cada aniversari hem donat a conèixer algun text de Mn. Felip que reveli la seva 
ànima profundament sacerdotal. Aquesta homilia sobre l’evangeli de la paràbola de 
les deu verges, Mateu 25, 1-13, pronunciada el dia de Santa Clara de 1965, la dirigí 

als seminaristes de Barcelona dels quals en  fou formador durant uns anys. 

  

 

Acollim, caríssims, el missatge evangèlic que l’Església ens proposa en aquesta celebració, amb un 
gran desig d’interiorització personal. És a cada ú de nosaltres que “en aquest temps”, avui, Jesús ens 
diu la paràbola. En aquest temps, en aquest dia que per a nosaltres va marcat pel signe d’una seriosa 
reflexió individual i col·lectiva, sobre la nostra actitud davant el món. 

Jesús ens torna a parlar de la nostra atenció continuada i vigilant a les seves vingudes. El sentit 
primari de la paràbola és la vinguda suprema. Però la lliçó de Jesús ha de referir-se també a 
l’admirable multip licitat de les vingudes de Jesús, sempre encaminades a fer-nos entrar més i més a 
les noces de la seva intimitat, és a dir, a fer que, cada dia més intensament visquem en Ell. Que Ell 
sigui la nostra vida. 

I, ja ho heu sentit, es tracta d’estar a punt sempre. Previsorament a punt. Contínuament a punt. No hi 
estarà el qui visqui amb les llaminadures d’aquest món. Aquest, no s’adonarà que l’oli se li acaba i 
quan arribi trobarà la porta tancada. Ni podem viure d’uns intents, intents frustrats, d’esmena 
precipitada: “doneu-nos oli del vostre...”. 

Ai! Que fàcilment ens poden passar per alt les vingudes santificadores de l’Espòs, per no trobar-nos 
amatents a rebre’l! I aquesta amatença, ¿no hauria de ser un dels capítols principals de la nostra 
vocació? ¿No hauria de ser un dels punts en els quals no hauríem de témer sinó de desitjar distingir-
nos? També en això distints, humilíssimament distints dels germans per servir els germans. Una 
distinció tota orientada al servei. Al servei que glorifica el Pare. 

Cridats a donar Crist al món, no el donarem eficaçment parlant-ne molt (ni que fos amb una gran 
eloqüència) sinó vivint-lo. Diguem amb un gran autor espiritual modern: “Crist està ennavegat  
d’apòstols que en parlen. Oh! Com té fam i set d’apòstols que el visquin!”. I per això ve, i torna i 
torna... 

Cal estar atents per percebre la veu, enmig de la cridòria del món: “L’ Espòs és aquí, surt a rebre’l!” I 
Cal tenir sempre encesa, indefallent, la torxa de la nostra amorosa pietat. L’oli sembla que vulgui 
parlar-nos de la suavitat d’aquest tracte íntim amb Jesús, adquirit i mantingut (en allò que depèn de 
nosaltres), a preu d’aquest vetllar atents a la seva vinguda. 

Germans: Jesús ve! Ara, aquí! Ve per la seva paraula. Pel seu Sacrifici renovat damunt l’altar, per tal 
que tinguem vida i la tinguem en abundància. 

Jesús ve! Ara, aquí! En la comunió que rebrem. “Mireu l’Anyell...” ens diran d’aquí a ben poc. 

Que la nostra atenció a la seva vinguda en aquesta litúrgia, sigui penyora del nostre anhel de ser en 
l’Església membres que es distingeixen, es diferencien (santa diferència) dels altres per una vigilància 
més constant, de cada dia i de cada hora, perquè les visites del Senyor no passin en va.  

           Mn. Felip Casañas 


