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LA IMMERSIÓ DE JESÚS EN EL JORDÀ 
En la tradició de l’Església oriental, el  Baptisme de Jesús és la festa més 

important del cicle  de Nadal-Epifania. En efecte , el 6 de gener, els 
orientals celebren, a la vegada, com una única realitat, Baptisme, 

Naixement, Adoració dels Mags i  Noces de Canà. Més que del 
desenvolupament històric de la vida de Jesús, es vol subratllar així el 

seu significat teològic-salvífic. Al davallament en les aigües del Jordà hi 
correspon el davallament en les entranyes de la nostra terra, simbolitzat 

pel seu naixement en la Cova. Al Jordà, les aigües destructores 
esdevenen aigües de salvació. Ciril  de Jerusalem afirma que Jesús 
confereix a les aigües del Baptisme “el color de la seva divinitat”. I 
Gregori de Nissa escriu que la creació d’aquest món i la creació 

espiritual, enemigues en un temps, es reuneixen en l’amistat, i  nosaltres 
els humans, formant un sol cor amb els àngels, participem des d’ara en 
la seva lloança. El Baptisme és la nostra immersió en l’oceà de l’amor 

infinit que és la Trinitat,  la nova creació que ens fa fills de Déu. 

 
EXPOSICIÓ DEL 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 . Us 
hi convidem molt especialment, perquè “l’estar amb el Senyor” és l’essència de totes les obres essencials de 
l’Església. Ens és necessari aquest gest perquè ens fa prendre consciència del valor de la presència, la 
proximitat i la contigüitat real del Cos del Senyor.  
 

PREPARACIÓ PEL SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ. El proper dissabte, dia 19 a les 10.30 a la 
rectoria, tindrà lloc la reunió informativa per la catequesis de Confirmació del present curs. L’objectiu de la 
trobada és fer una presentació i fixar el dia i l’horari per la catequesis. 
 
 

CURSETS DE PREPARACIÓ AL MATRIMONI. Els cursets que cada any imparteix el Centre de 
Preparació al Matrimoni a la nostra parròquia, començaran el proper mes de febrer i s’allargaren fins el mes 
de juliol. Les trobades consten de 4 sessions i seran tots els dimecres de cada mes de 21.30 a 22.30 a la 
rectoria. Ja podeu pasar pel despatx parroquial per apuntar-vos-hi (Horari: dilluns, dimecres i divendres de 
17.30 a 20.00) 
 

L’AGENDA DEL CENTRE PARROQUIAL. Les darreres representacions d’aquesta temporada de l'Estel 
de Natzaret,  amb tota la música en directe, seran els dies 12 i 13 de gener 2008 al teatre del Centre (carrer 
Pare Miquel de Sarrià 8 - Barcelona). A 2/4 de 6 de la tarda. Reserves al telèfon 93.203.97.72.  “El 
Pantominus”: Espectacle teatral  de música i mim a càrrec de la Companyia La Pícara, dissabte 19 de gener 
a les 21h.  Les Tertúlies del Centre: “Esport i salut”  amb Xesco Espar, preparador físic professional i ex 
entrenador del Barça de Handbol. Dimecres 23 de gener a les 20h.30 
 
PER SANT VICENÇ, EL ROSARI PASTORIL. Dimarts 22 de gener, a les 21 h, després de la Missa 
vespertina de la festivitat del nostre patró, el màrtir Sant Vicenç, tindrà lloc la tradicional audició-concert del 
Rosari Pastoril, a càrrec de cantaires de diverses corals de Sarrià i amb l’acompanyament de l’orquestra del 
Centre d'Ensenyament Musical de Barcelona. 

REUNIÓ DE PARES DE L’ESPLAI. El proper divendres, 18 de gener a les 21.30, al Centre Parroquial, 
tindrà lloc la reunió de pares de nens i nenes de l’Esplai. És molt important la vostra assistència. EL “DIA DE 
PARES” A L’ESPLAI. El dissabte, 19 de gener de les 18.00 a les 20.00 h. nens i pares compartiran act ivitats 
amb la finalitat que tota la família pugui gaudir d’una tarda d’Esplai. 



 
L’ECONOMIA PARROQUIAL. Us adjuntem el moviment econòmic del quart trimestre del 2007. 
Gràcies pel vostre acrescut sentit de responsabilitat en aquest àmbit. Més endavant us facilitarem els números 
de tot l’any. En el 2008 haurem d’afrontar les despeses de la instal·lació d’un ascensor en la casa parroquial,  
absolutament necessari. També haurem de repassar les teulades del temple, ateses les humitats que han 
deteriorat algunes pintures del presbiteri i del baptisteri.  
 
 
 
 

MOVIMENT ECONÒMIC DEL QUART TRIMESTRE DEL 2007 

 

 

INGRESOS ORDINARIS 
Rendes Patrimoni                 900 € 
Ingressos financers             91,57 € 
Quotes fixes de feligresos            4.200 € 
Donatius celebracions i bústies          14.535 € 
        ___________ 

      TOTAL 19.726,57 € 
 
 
 

DESPESES ORDINÀRIES 
Material culte            865,30 € 
Cera               1.032 € 
Publicacions (CC-FD-FP)       1.812,97 € 
Remuneració personal seglar i S.S.       2.987,01 € 
Comissions bancàries              69,72 € 
Impostos             319,80 € 
Aigua-gas-llum-neteja-assegurances-reparacions     4.153,01 € 
Material oficina, comunicacions, relacions públiques    3.652,36 € 
Obres assistencials        1.239,35 € 
QUOTA FONS COMÚ DIOCESÀ    11.531,25 € 
        ___________ 
      TOTAL 27.662,77 € 

 

 

COL·LECTES RECOLLIDES AMB DESTINACIONS DIVERSES 
Càritas Diocesana              6.000 € 
Germanor               8.600 € 
Missions          9.268,50 € 
Assís               3.000 € 
        ___________ 
      TOTAL 26.868,50 € 

 

 

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 fest es 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    


