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EL 6 DE FEBRER, DIMECRES DE CENDRA 
 

Imposició de la cendra a les misses del dia: 
8:00; 10:00 i 20:15 h. 

La cendra és el signe visible  de la nostra fragilitat. Potser vivim pensant que no en 
som de fràgils, en un temps en què la ciència i la tècnica ens donen la imatge 
d’estar posseïts d’una gran potència. Si reflexionem un poc veurem que no és així, 
Quan la força és un valor en alça constant en la Borsa de l’orgull, els cristians 
manifestem públicament aquesta fragilitat constitutiva de la nostra humanitat. 
Però no es tracta només de reconèixer la nostra fragilitat pròpia de la condició de 
criatures sinó d’acceptar la nostra radical i  confiada dependència del Creador. 
Tanmateix per obtenir la cendra sabem prou bé que cal cremar alguna cosa: la 
cendra d’aquest dia és de les palmes de Rams. Ara bé, què és el que ens cal 
cremar en la nostra vida? De què ens hem de purificar? De quins hàbits? De 
quines esclavituds? De quines opinions? La Quaresma és un camí d’humilitat i  de 
pobresa. Vine, Senyor, en auxili  de la nostra  feblesa! 

 

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

ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS . No n’hi haurà. El dimecres de Cendra la nostra “escola” 
serà la mateixa celebració de l’Eucaristia. Distribuirem el missatge quaresmal del Papa. 
 

MISSA FUNERAL PEL P. MARCIAL MACIEL. Els Legionaris de Crist, el Moviment “Regnum Christi” i la 

comunitat educativa del Col·legi de Santa Isabel ens demanen de pregar pel seu Fundador i celebraran el funeral a 

la nostra església parroquial. Presidirà la Missa Mn. Manel. La Parròquia els expressa el seu condol i els assegura 

la seva pregària.  
 

L’AGENDA DEL CENTRE PARROQUIAL. El divendres 1 de febrer ha començat el taller d’escacs de 7 a 8 
del vespre. Daniel Lozano n’és el responsable i més endavant organitzarà un torneig d’escacs. El diumenge 3 de 
febrer, a les 18 el Grup de Teatre “Les Corts” representarà “La Mamma” d’André Rousin. 
 

NOTA DE L’EPISCOPAT SOBRE LES ELECCIONS GENERALS. Trobareu còpies del text íntegre en el 
cancell del temple, així com l’aclariment que n’han fet els bisbes de Catalunya en un comunicat. Cal llegir molt 
atentament aquestes notes i es podrà comprovar què diuen i què no diuen els bisbes.  
 

ECONOMIA PARROQUIAL: EXERCICI ANUAL 2007. En el revers trobareu la informació sobre el 
moviment econòmic de la Parròquia: exercici anual de l’any 2007.  
 

 

DIUMENGE VINENT, COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA DE LA 
CAMPANYA CONTRA LA FAM EN EL MÓN  

En les misses de dissabte i diumenge vinent, a l’hora de l’ofertori, tindrà lloc la 
col·lecta extraordinària de Mans Unides, amb el lema “Mares sanes, dret i  
esperança”. Coincidint amb el 60

è
 aniversari de la Organització Mundial de la 

Salut (OMS) i de Declaració Universal dels Drets Humans, durant el 2008 Mans 

Unides treballarà aquest objectiu, la meta del qual és  reduir per l’any 2015, en tres  

quartes parts, la taxa de mortalitat materna. Aquesta és una de les col·lectes en les 

quals tradicionalment ens sentim  més interpel·lats. Siguem generosos! 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

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    


