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DIMARTS 12 DE FEBRER:  
SOLEMNITAT DE STA. EULÀLIA 

 

“Sembres l’amor que emanes petita i dolça gavina, 

per tu germina el desert, per tu es mostra la vida. 

Sta. Eulàlia prega per nosaltres!” 
 

Missa a les 12:00 h. a la Capella de Santa Eulàlia del Desert de Sarrià  
 
 

A les 19:30 h. 
MISSA SOLEMNE A L’ESGLÉSIA PARROQUIAL 

I AUDICIÓ DE CANT GREGORIÀ 
Grup de Cant Gregorià de Vilafranca del Penedès 

 
 
 
 

 
 

 

 

VIACRUCIS ELS DIUMENGES DE QUARESMA A LA TARDA 
Com és tradició a la nostra parròquia, avui i com cada Diumenge de Quaresma, a les 18:30, 

practiquem l’exercitació del Viacrucis dins del temple. En acabar s’exposarà breument el Santíssim 
a l’altar major i es clourà l’acte amb la Benedicció. 

 

 
 

ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS . Dimecres, de les 10:30 a les 11:00, a la Capella del 
Santíssim. Estona de meditació especialment recomanada en aquest temps de Quaresma, en la qual se’ns 
convida a aprofundir en la Paraula de Déu. Dirigeix l’escola Mn. Manel.  
 

LAUDES DURANT EL TEMPS DE QUARESMA. De dilluns a dissabte, i durant el temps de la 
Quaresma, a les 9:45 h, fem el res de Laudes a la Capella del Santíssim.  
 

DILLUNS, FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES. És la Jornada Mundial del Malalt. 
Encomanem en la nostra pregària tots els nostres malalts.  
 

PASTORAL DE LA SALUT. Ens reunirem el proper dimarts, 12 de febrer, a les 10:30 h, a la casa 
rectoral. CONSELL PASTORAL: En coincidir la reunió prevista amb la solemnitat de Santa Eulàlia, 
l’aplacem per al dimarts de la setmana següent.  
 

CONFERÈNCIES QUARESMALS. Al cancell trobareu tant el cartell amb la informació de les 
Conferències d’enguany. Tindran lloc al Centre Parroquial. La primera ens la donarà aquest dijous, de 8 a 9 
del vespre, el Dr. Josep Mª Rovira Belloso: La Encíclica de Benet XVI:  “Salvats en l’esperança”. 
Aprofitem-les! 
 

LES EXCURSIONS DEL CENTRE PARROQUIAL. El dissabte 3 de febrer, sortida nocturna per fer la 
pujada a Sant Llorenç del Munt i sopar al monestir. Les inscripcions es poden fer fins el 21 de febrer i la 
informació la trobareu a la secretaria del Centre dilluns, dimecres i divendres de 18.30 a 20.30. 
 
 

AVUI FEM LA COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA DE “MANS UNIDES” 
DINS LA CAMPANYA CONTRA LA FAM EN EL MÓN. 

A l’hora de l’ofertori, a totes les misses, fem la col·lecta extraordinària de Mans Unides. 
Aquesta és una de les col·lectes en les quals tradicionalment ens sentim  més interpel·lats. 

 
 



 

EN CAMÍ CAP A LA PASQUA 
 

En aquell temps, l’Esperit conduí Jesús cap al desert perquè el diable el temptés” 

(Mt 4,1-11: Primer Diumenge de Quaresma, cicle A) 
 

¿En quines solituds i deserts –quaranta dies i quaranta nits- 
serem conduïts, portats per l’Esperit? 
Serà ell qui ens posarà a prova. 
Els temps ja són acomplerts 
i Déu ens farà oblidar la terra de 
les nostres esclavituds. 

 
“En aquell temps, Jesús prengué Pere, Jaume i Joan, els dugué dalt una 

muntanya alta i es transfigurà davant d’ells”. 

(Mt 17,1-9, Segon Diumenge de Quaresma, cicle A) 
 

¿Sobre quins cims de sol incandescent  
escoltarem parlar al Predilecte, envoltat en la claror del núvol? 
Serà ell qui ens ensenyarà la seva creu. 
Seguim Jesús transfigurat: el clavarem un dia sobre el calvari 
i l’Aliança serà així definitivament conclosa. 

 
“Arribà una dona samaritana, que venia a treure aigua.  

Jesús li diu: “Dóna’m aigua”.  (Jo 4,5-42, Tercer Diumenge de Quaresma, cicle A) 
 

Abandonem els pous d’aigua morta, les cisternes esquerdades. 
Coneixem el do de Déu, quins en són els seus trets, la seva gràcia: 
És ell que qui ens immergeix en l’aigua de la vida i ens renova. 
La vida, poc a poc, creix. Mireu, el gra ja és madur: 
Déu és a punt de segar, i ens espera en els seus camps. 

 
“Dit això escopí a terra, va fer amb la saliva una mica de fang, 

l’estengué sobre els ulls del cec i li digué: “Vés a rentar-te a la 

piscina de Siloè”. (Jo 9,11-41, Quart Diumenge de Quaresma, cicle A) 
 

Deixem d’anar pels vells viaranys amb front baixat, com cecs de naixement! 
Hem estat batejats: Déu és l’Amor que to ho crea de nou. 
Creiem en Jesús: és l’enviat. 
El nostre cos és empeltat en el seu: siguem llum, tal com Crist és llum. 

 
“Havent dit això cridà fort: “Llàtzer, vine a fora”. I el mort sortí.  

Tenia els peus i les mans lligats, amb les benes d’amortallar i la 
Cara lligada amb un mocador. Jesús els diu: “Deslligueu-lo i deixeu-lo caminar”. 

(Jo 11,1-45, Cinquè Diumenge de Quaresma, cicle A) 
 

Són obertes les nostres tombes sota el crit del Déu de la vida. 
Heus ací que Jesús hi davalla dintre. Cridem-lo, perquè ell ens crida: 
Sortiu fora! Avui és arribada l’hora en la qual la nostra carn i sang 
fermenten per a una vida nova. 
 

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 


