
Any 29, núm. 3, Diumenge II de durant l’any, 20 de gener de 2008. 
 

DIMARTS 22 DE GENER, SOLEMNITAT DE 
SANT VICENÇ, DIACA I MÀRTIR 

 

        A les 19.30, celebració de la Missa  Solemne, presidida pel Sr. Rector. 
 A continuació,  audició-concert del tradicional “Rosari Pastoril”, amb la 

participació d’un grup de sarrianencs, cantaires de diverses corals i de 
l’orquestra del Centre d’Ensenyament Musical de Barcelona 

    
            ““““EEEEra de veure l’ànima invicta del màrtir Vicenç ra de veure l’ànima invicta del màrtir Vicenç ra de veure l’ànima invicta del màrtir Vicenç ra de veure l’ànima invicta del màrtir Vicenç     
que resistia en violentíssim enfrontamenque resistia en violentíssim enfrontamenque resistia en violentíssim enfrontamenque resistia en violentíssim enfrontament contra els t contra els t contra els t contra els 
enganys de l’enemic, contra la barbàrie d’un jutge sense enganys de l’enemic, contra la barbàrie d’un jutge sense enganys de l’enemic, contra la barbàrie d’un jutge sense enganys de l’enemic, contra la barbàrie d’un jutge sense 
entranyes, contra els dolors de la carn mortal; i superarentranyes, contra els dolors de la carn mortal; i superarentranyes, contra els dolors de la carn mortal; i superarentranyes, contra els dolors de la carn mortal; i superar----
ho tot amb l’auxili del Senyorho tot amb l’auxili del Senyorho tot amb l’auxili del Senyorho tot amb l’auxili del Senyor. Lloem en Déu aquesta . Lloem en Déu aquesta . Lloem en Déu aquesta . Lloem en Déu aquesta 
ànima i els mansos escoltin i se’n alegrin. Certament, ànima i els mansos escoltin i se’n alegrin. Certament, ànima i els mansos escoltin i se’n alegrin. Certament, ànima i els mansos escoltin i se’n alegrin. Certament, 
era un altre, segonsera un altre, segonsera un altre, segonsera un altre, segons el Senyor li va prometre: No sou  el Senyor li va prometre: No sou  el Senyor li va prometre: No sou  el Senyor li va prometre: No sou 
vosaltres els que parleu, vosaltres els que parleu, vosaltres els que parleu, vosaltres els que parleu, sinósinósinósinó l’Esperit del vostre Pare,  l’Esperit del vostre Pare,  l’Esperit del vostre Pare,  l’Esperit del vostre Pare, 
que parla per vosaltres. ¡Sigui, doncs, lloada en el que parla per vosaltres. ¡Sigui, doncs, lloada en el que parla per vosaltres. ¡Sigui, doncs, lloada en el que parla per vosaltres. ¡Sigui, doncs, lloada en el 
Senyor aquesta ànimaSenyor aquesta ànimaSenyor aquesta ànimaSenyor aquesta ànima!!!!””””    
 
Del sermó 275 de Sant Agustí: “ La glòria de Déu 
en Sant Vicenç” 
 
 
 
 
Retaule de Sant Vicenç, de Bernat Martorell. Tremp 
sobre taula. 286,5 x 235 cm. 
Provinent de l’ermita de la Santa Creu de Menàrguens  
(La Noguera),  segle XV. 
Museu Nacional d’Art de Catalunya. 

 

 

PACTE PER LA VIDA I LA DIGNITAT:  
ACTE AL PALAU DE CONGRESSOS EL DIUMENGE 

 27 DE GENER 
 (Av. Reina Maria Cristina s/n) 

 
A les 10:30 es començarà amb la Santa Missa. A les 11:45: intervencions de diverses personalitats. 

13:15: Fi de l’Acte 



SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS. Va començar divendres 18 de gener i 
es clourà el divendres 25 de gener, festa de la Conversió de Sant Pau, apòstol. En totes les misses d’aquests 
dies celebrem, quan la normativa litúrgica ho permet, la missa votiva per la unitat dels cristians. Les pregàries 
del fidels són per aquesta intenció. Aquesta setmana recomanem vivament participar en l’Eucaristia per pregar 
per la unitat. El lema d’enguany és precisament: “Pregueu sense parar” (1 Te, 5,17).  
 
MISSA FUNERAL PER L’AMIC JORDI TORRES GARCÍA. L’estimat Jordi ens va deixar, després 
d’una llarga malaltia, el passat 19 de desembre. Mn. Manel en celebrà l’acte exequial. Demà dilluns, a les 
20:15 us convidem a assistir a aquesta missa, en la qual durant l’ofertori, l’ Esbart Dansaire actuarà, des del 
record agraït de l’amic Jordi, executant una dansa en honor de la Verge del Roser. En Jordi tant va treballar de 
valent per mantenir viu el ballet folklòric, en el qual demostrà una gran creativitat com a coreògraf. 
 
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. 
 
ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS. Dimecres, de les 10:30 a les 11:00, a la Capella del 
Santíssim. Estona d’oració guiada per Mn. Manel. 
 

REUNIO D’ACCIÓ CATÒLICA. Per motiu de la solemnitat de sant Vicenç, ajornem la trobada del dimarts 
22 al proper dimarts 29 de gener a les 18.00, a la rectoria.  
 
L’ACOLLIDA A CÀRITAS PARROQUIAL. Durant l’any 2007 han estat ateses i ajudades 284 persones. 
S’han rebut 77 ofertes de treball, de les quals han estat resoltes 35 i cobertes al marge 55. L’acollida de 
persones immigrades esdevé actualment la tasca més remarcable que està duent a terme la Càritas de la 
parròquia.  
 

CERCLES D’ESTUDI PER A JOVES. Grup dels Dijous. Nou horari, començarà a les 20.45. Grup dels 
Divendres. A les 21:00. Les trobades són a la Sala de la Rectoria. 
 

PROGRAMACIÓ  GENER 2008 AL TEATRE DEL CP SARRIÀ:  Espectacle teatral, musical i de mim 
"El Pantominus" per la companyia La Pícara . Dissabte 19de gener, divendres 25 de gener i dissabte 26 de 
gener sempre a les 21h.Teatre del CPS (c. Pare Miquel de Sarrià, 8 –Barcelona). Preu: 6€.  Espectacle infantil 
amb malabars, clowns i el contacontes " Contes Malabars"  per la companyia La Pícara . Diumenge 27 de 
gener a les 12 h. Teatre del CPS (c. Pare Miquel de Sarrià, 8 – Barcelona) Preu: 4€ . Reserves al telèfon 
93.203.97.72  
 

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) 
 
DELEGACIÓ DE PASTORAL DE JOVENTUT. El proper dijous, 24 de gener, “Escola de Pregària a la 
Catedral”, de 20.00 a 21.00, presidida pel Sr. Cardenal. El proper divendres, 25 de gener “Estació d’enllaç” 
a l’escola Lestonnac a les 22.00, amb l’actuació de Siro López, mim. 
 
ÈXIT DE L’ESTEL DE NATZARET. N’estem tots molt contents. Tots els dies programats s’ha omplert el 
nostre teatre. S’ha fet un bon treball d’equip, tant pel que fa a l’escenificació com per la part musical. Ahir 
dissabte, un centenar de persones van reunir-se en el ja tradicional sopar, al qual hi va assistir Mn. Manel. 

 
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    

 



 
 
 
 
 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


