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L’HOME MIRA A LES APARENCES, 
DÉU ESGUARDA AL COR 

 

El miracle del cec de naixement, en aquest moment del camí 

quaresmal, és com una llum que l’il·lumina, amb un resplendor 

creixent, fins a assemblar-se a una anticipació de Pasqua, quan Crist 
Ressuscitat il·luminarà amb una llum nova tot el creat. La fe en Crist 

ens dóna la capacitat de veure més enllà de les aparences. L’Evangeli 

és per a aquells que volen aprendre i veure més enllà de la superfície 
dels fets i de les coses. Una pregunta sorgeix davant el cec de 

naixement: “Qui és culpable, ell o els seus pares?” Jesús deixa als 
alteres l’anàlisi del mal. El que Ell fa, és curar. Anul·la la teologia del 

càstig  - no és Déu que apaga els ulls dels seus fills, no és Ell qui 

envia el càncer- i retorna a la teologia de la creació, a un Déu que 
una i altra vegada refà, guareix i crea de nou l’ésser humà. 

 

DIJOUS VINENT, DARRERA CONFERÈNCIA QUARESMAL. Al Centre Parroquial, de 8 a 9 del 
vespre, Mn. Peyo Sànchez, teòleg i membre del Departament de cinema de l’Arquebisbat de Barcelona ens 

parlarà sobre “El cinema espiritual, un signe d’esperança”. Les conferències quaresmals d’enguany estan 

sent seguides amb un gran interès per una vuitantena de persones. CERCLES D’ESTUDI PER A JOVES . 
Sou tots convidats a participar del cicle de Conferències Quaresmals. 
 

 

ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS . Dimecres, de les 10:30 a les 11:00, a la Capella del 

Santíssim. Estona de meditació i pregària dirigida per Mn. Manel, especialment recomanada en aquest temps 
de Quaresma. PREGÀRIA DE LAUDES. De dilluns a dissabte, i durant el temps de la Quaresma, a les 9:45, 

fem el res de Laudes a la Capella del Santíssim.   
 

VIACRUCIS ELS DIUMENGES A LA TARDA. Avui i com cada Diumenge de Quaresma, a les 18:15, 
practiquem l’exercitació del Viacrucis dins del temple. En acabar s’exposarà breument el Santíssim i es clourà 

l’acte amb la Benedicció. 
 

PROGRAMES DE SETMANA SANTA. Els trobareu en les tauletes de l’entrada al temple parroquial.  

Aquest any hem emprat el full preparat pel Centre de pastoral Litúrgica. Us serà útil per a viure el sentit de 

cada un dels dies sants i hi hem incorporat els horaris de les celebracions. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

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 

 

 

 

DIUMENGE VINENT, 9 DE MARÇ 
DIA DEL SEMINARI 

 

Col·lecta extraordinària en favor del Seminari Diocesà 
 

Tradicionalment se celebra  el diumenge abans o després  del 19 de març, festa de Sant Josep, 
però aquest any s’escau el Dimecres Sant. La celebració litúrgica de Sant Josep se celebrarà, per 

disposició de la Congregació per al Culte  Diví, el  dissabte 15 de març, a les misses del matí 
 
 

 



 

 

 

SALUTACIÓ AL SANT PARE  
DEL NOU PARE GENERAL 

DE LA COMPANYIA DE JESÚS 
 

 
El matí del dijous 21 de febrer, Benet XVI rebé en audiència especial als membres de la Congregació General de la Companyia de Jesús. 
Abans d’escoltar les paraules del Papa, el nou prepòsit general, el P. Adolfo Nicolás, li va dirigir la següent salutació, que publiquem per 

mor de l’afecte que sentim envers la Companyia de Jesús, tan arrelada al nostre Sarrià. 
 
 

Beatíssim Pare: Desitjo que la meva primera paraula en nom propi i de tots els presents, sigui un calorós 

“gràcies” a Vostra Santedat que ha volgut benignament rebre avui tots els membres de la Congregació General 
reunida aquests dies a Roma, després d’haver-li donat el preciós do d’una carta que, pel seu contingut i el seu to 

positiu, encoratjador i afectuós, ha estat rebuda amb gran estima per tota la Companyia de Jesús. 
 

Sentim, certament, gratitud i un fort llaç de comunió al veure’ns confirmats en la nostra missió de treballar en 
les fronteres: allí on es debaten la fe i la raó, la fe i la justícia, la fe i el saber, així com en el camp de la reflexió 

i responsable investigació teològica. 
 

Estem agraïts a Vostra Santedat per haver-nos exhortat una vegada més a perseverar en la nostra tradició 

ignasiana de servei allí on l’Evangeli i l’Església s’enfronten amb el més gran repte: un servei que a vegades 

posa en perill la pròpia tranquil·litat, la reputació i la seguretat. Per això és motiu de gran consolació constatar 

que Vostra Santedat està al corrent dels perills als quals un compromís així ens exposa. 
 

Permeteu-me, Sant Pare, que torni de nou a la benèvola i generosa carta que ha dirigit al meu predecessor, el 

Pare Kolvenbach, i a través d’ell a tots nosaltres. L’hem rebuda amb un cor obert; l’hem meditat, hem 
reflexionat sobre ella, hem canviat impressions i estem decidits a transmetre a tota la Companyia de Jesús el 

seu missatge i la necessitat d’acceptar-lo incondicionalment. Ens proposem, a més, portar l’esperit d’aquest seu 

missatge a totes les nostres estructures de formació i, a partir d’ara, crear ocasions de reflexió i diàleg sobre el 

seu contingut. Ocasions que seran d’ajut als nostres companys dedicats a la investigació i el servei. 
 
 

La nostra Congregació General, a la qual Vostra Santedat ha fet sentir el seu paternal encoratjament, cerca en la 

pregària i discerniment el camí envers una renovació del compromís de la Companyia al servei de l’Església i 

de la humanitat. 
 

Allò que ens inspira i ens mou és l’Evangeli i l’Esperit de Crist: sense la centralitat del Senyor Jesús en la 
nostra vida, les nostres activitats apostòliques no tindrien cap raó de ser. Del Senyor Jesús aprenem a estar a 

prop dels pobres, dels que sofreixen i dels exclosos d’aquest món. L’espiritualitat de la Companyia de Jesús 

brota dels Exercicis Espirituals de Sant Ignasi. I és precisament a la llum dels Exercicis Espirituals –font 

d’inspiració de les Constitucions de la Companyia- que la Congregació General examina aquests dies la nostra 

identitat i la nostra missió. Els Exercicis Espirituals, abans que ser un instrument inapreciable d’apostolat, són 
per al jesuïta la mesura de la seva pròpia maduresa espiritual. 
 

En comunió amb l’Església i guiats pel seu magisteri cerquem lliurar-nos plenament al servei,  al discerniment i 

a la investigació. La generositat de tants jesuïtes que treballen intrèpidament pel Regne de Déu fins a donar la 

pròpia vida no atenua el sentit de responsabilitat que la Companyia sent que té amb l’Església. Responsabilitat 

que Sa Santedat confirma en la seva carta quan diu que “l’obra evangelitzadora de l’Església compta amb la 

responsabilitat formativa que la Companyia té en el camp de la teologia, de l’espiritualitat i de la missió. 
Juntament amb el sentit de responsabilitat us ha d’acompanyar l’humilitat, reconeixent que el misteri de Déu i 

de l’home és molt més gran que la nostra capacitat de comprensió”. 
 
 

Ens entristeix, Sant Pare, que la inevitable limitació i superficialitat d’alguns d’entre nosaltres siguin emprades 

a vegades per a dramatitzar i presentar com a conflicte i oposició allò que en molts casos no passa de ser 

manifestació dels nostres límits i de la imperfecció humana, o de les inevitables tensions de la vida de cada dia. 
 

Tanmateix res de tot això ens desanima ni apaga la nostra passió no només per servir l’Església sinó amb una 

radicalitat encara més gran, conforme a l’esperit i la tradició ignasiana, estimar l’Església jeràrquica i al Sant  

Pare, Vicari de Crist. 
 

“En tot estimar i servir”. Aquest és el retrat d’Ignasi. Aquesta és la carta d’identitat de l’autèntic jesuït a. Per 
això considerem molt significatiu per a nosaltres aquesta trobada amb Sa Santedat en la vigília de la festa de la 

Càtedra de Sant Pere, dia d’oració i d’unió amb el Papa i el seu altíssim servei de magisteri universal que ens 

permet presentar-li els nostres millors desigs. I ara, Sant Pare, estem disposats, a punt i desitjosos d’escoltar les 

seves paraules. 


