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               NI UNA DESAPARICIÓ NI UNA PÈRDUA 
 

L’Ascensió del Senyor no coincideix ni amb la seva desaparició ni suposa la seva pèrdua. 
Paradoxalment, és precisament Jesús qui, en pujar al cel, afirma: “Jo seré amb vosaltres cada dia fins 
a la fi del món”. Els apòstols i els deixebles no l’han d’interpretar doncs, com una separació dolorosa. 
Més encara, l’Ascensió és un motiu de joia. ¿Per què? Perquè aquesta representa una ulterior i 
especial manifestació de Déu en relació a Jesús, el seu Fill i Messies. Jesús promet una seva presència 
perdurable, una presència eficaç, sagramental. L’existència cristiana està sota el signe d’aquesta 
promesa mantinguda, d’una experiència quotidiana de sosteniment a través de la Paraula, els 
sagraments, els germans. De l’Ascensió a la Pentecosta: un temps per redescobrir l’Església! 
 

TU ESTIGUES FERM AMB MI 
 

Així, doncs, estigueu ferms en el terreny 
del vostre cor! 

Allò que significa estar, l’apòstol ho ha ensenyat, 
Moisès ho ha escrit: 

“El lloc on estàs és terra santa”. 

Ningú no hi està sinó aquell que està en la fe... 
I encara una altra paraula està escrita: 

“Però tu estigues ferm amb mi”. 

Tu estàs ferm amb mi, si estàs en l’Església. 
L’Església és la terra santa, 

en la qual hem d’estar... 

Estigues, per tant, ferm, estigues en l’Església. 
Estigues ferm allà on jo et vull aparèixer, 

allà on em mantinc prop teu. 

On hi ha l’Església, allà hi ha 
el lloc segur del teu cor. 

En l’Església recolzen 

els fonaments de la teva ànima. 
En efecte, en l’Església jo t’he aparegut 

com una vegada en l’esbarzer ardent. 

L’esbarzer ets tu, jo sóc el foc. 
Foc en l’esbarzer, jo sóc en la teva carn. 

Jo sóc el foc per a il·luminar-te; 
Per a cremar les espines dels teus pecats, 

per a donar-te el do de la meva gràcia 
 

(Sant Ambròs, citat per Joseph Ratzinger) 
 
              

  

Mn. David Àlvarez, un ajut que agraïm 
 

Mn. David Àl varez Rodríguez, actualment és formador del petit grup d’adolescents del Seminari 
Menor. Per decisió del Sr. Cardenal-Arquebisbe, encara que sense nomenament de vicari, vindrà a 
ajudar-nos els caps de setmana, tant en el culte com en el servei de consiliari “ad tempus” del 
Moviment Infantil i Juvenil i del JAS, dels joves en general. Té 27 anys i fou ordenat prevere  

el 3 de desembre de 2006. Acollim-lo i facilitem-li la relació i el coneixement de tots. 
Benvingut sigui! 

 
 
 
 



EXPOSICIÓ EUCARÍSTICA. Avui, i cada diumenge, a les 19:15, a la Capella de la Puríssima, mitja 
hora de pregària silenciosa davant Crist Sagramentat, implorant el do de les vocacions sacerdotals.  
 
 

ELS NOIS I NOIES QUE DESITGEN  REBRE EL SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ. La data 
serà el dissabte 7 de juny, a la missa de les 20:15. Però és precís que, o bé a Mn. Manel, o també a Mn. 
David Àlvarez, aquests nois i noies vagin a trobar-los personalment, el més aviat possible,  per discernir 
sobre si estan disposats a fer aquest pas i han madurat la seva decisió. A més,  cal que portin un certificat de 
Baptisme i ens han d’indicar el nom del padrí o padrina que pensen escollir . També cal assegurar el 
calendari de les darreres trobades, atès que darrerament hi ha hagut una certa dispersió. 
 

ESCOLA DE PREGÀRIA. Cada dimecres, a de 10:30 a 11:00, a la Capella del Santíssim, dirigida per 
Mn. Manel. Aprofitem aquesta estona que ens ajuda a preparar les lectures del Diumenge i a pregar servint-
nos i alimentant-nos dels textos bíblics.  
 

“NO TINGUIS POR. NO DEIXIS DE PARLAR”. Algú ens ha fet notar el comentari  de “La Missa de 
cada dia” sobre la lectura dels Fets dels Apòstols de divendres passat, quan el Senyor en una visió li diu a 
Pau en un moment en què l’Apòstol passa dificultats: “No tinguis por. No deixis de parlar: jo vetllo per tu i 
ningú no et tocarà per fer-te mal. Jo tinc aquí a Corint molta gent destinada a ser el meu poble”. El punt de 
reflexió i pregària diu: “Ànim, mossèn, el Senyor té a la teva parròquia molta gent destinada a ser el seu 
poble. No tinguis por. No deixis de parlar”. El més curiós és que els Fets relaten tot seguit l’acompliment 
de les paraules dites a Pau en la visió: “Jo vetllo per tu i ningú no et tocarà per fer-te mal”, quan el 
procònsol Gal·lió, “abans que Pau obrís la boca”, no fa cas de l’acusació presentada contra ell. Són els 
joiosos resultats de la Pasqua, és hora que la bona nova del Ressuscitat arribi a tothom sense entrebancs. 
Això sí, primer se sembra amb treballs: “Va passar-hi un any i mig ensenyant entre ells la paraula de 
Déu”. Ens ha semblat un comentari de gran actualitat.  
 

L’AGENDA DEL CENTRE PARROQUIAL. Dissabte 10 de maig, a les 6 de la tarda, Òpera i 
Sarsuela al teatre del Centre: “Gran Gala Lírica” amb l’Aula de Cant del Conservatori de Música de 
Barcelona i l’ Orfeó Sarrianenc. L’entrada costa 8 €. També recordem que al bar del Centre, podeu 
adquirir Productes del Comerç Just, totes les tardes de 5 a 10 del vespre.  
 

L’HORA DE NICODEM. Divendres vinent, 9 de maig, a les 21:00, a la Capella de la Puríssima. La 
preparen –i convoquen- el Grup de Cercles d’Estudi de Joves dels divendres. És obert a tothom. L’hora de 
pregària es fa davant Crist-Eucaristia.  
 

VETLLA DE PENTECOSTA A LES BENETES. Tindrà lloc el dissabte, 10 de maig, a les 9 del vespre, 
a l’Església del Monestir de Sant Pere de les Puel.les, carrer Anglí, 55. Tel. 932 038 915.  
 
 

 
 

 

 

MES DE MAIG, MES DE MARIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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 

El mes de maig és tradicionalment el mes de 
Maria. A les portes de la Pentecosta, Maria 
ens convida a acollir l’Esperit Sant. Maria 
deixa que l’Esperit produeixi en ella el fruit 
de l’amor, de la caritat, del servei decidit i 
entregat a qui ens necessita. Al Cenacle és 
Maria que aplega els apòstols en la comunió 
que fa l’Església. L’Esperit Sant és qui en 
l’Església afavoreix la unitat, la comunió 
entre els creients. Maria és mestra de la 
comunió! 
 

Durant el mes de maig, de dilluns a 
divendres, a les 19:30: Sant Rosari i 
pregàries del Mes de Maria.  
 


