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“LA COLLITA ÉS ABUNDANT, 
PERÒ HI HA POCS SEGADORS” 

 

“La  collita és abundant”. Ens ho diu Jesús, ara i aquí, quan nosaltres 
pensem que els camps de la vida són àrids i  els temps inclements. 

D’aquesta manera Ell ens vol fer comprendre que el camp és seu, que 
la llavor la sembra Ell, que el món és Ell qui el fa créixer. Hi ha tant a 

collir perquè la terra és bona. Algú l’esguarda i veu que la terra és 
encara “una cosa bona”, com als orígens: Déu té fe encara en la bondat 

de l’home, fins en la meva. Però el Senyor cerca segadors, és a dir, 
apòstols. No hi ha cap escola que ensenyi a esdevenir apòstols, perquè 
no són les paraules, ni que siguin formoses, el que compta, sinó quina 

convicció, quina passió contenen. ¿Com faràs a donar testimoniatge de 
Déu, si  tu abans no el sents? Déu no es demostra,  

es mostra: amb els gestos de la pietat i  de la compassió:  
“aneu, ressusciteu, cureu, purifiqueu, doneu...”. 

 

 
EL QÜESTIONARI DE L’ ENQUESTA SOBRE EL “FULL DOMINICAL”. Avui tenim la darrera 
possibilitat de contestar-lo. Podeu deixar les vostres respostes en qualsevol bústia dels donatius. 
 
 

MES DEL SAGRAT COR.  De dilluns a divendres, a les 19:30, a la Capella del Santíssim. Rés del Sant 
Rosari i invocacions tradicionals d’ aquest mes dedicat al Sagrat Cor de Jesús. 
 

ELS NOUS CONFIRMATS. Albert Argenté, Isabel Castaño, Ana Gil, Teresa Grimalt, Carlos Itriago, Pol 
Martínez, Clara Mas, Elisabeth Masriera, Cristian Munar, Sergi Munar, Àlex Terradillos, Josep Torrens, 
reberen el sagrament el dissabte 7 de juny de mans de Mons. Joan Carrera, Bisbe Auxiliar de Barcelona. Fou 
una celebració molt participada i viscuda. Agraïm tots els que, assistint-hi, van voler fer costat a aquests nois i 
noies. Ara no ens resta altra cosa que animar-los a fer un grup de post-confirmació, un grup juvenil on creixin 
en l’amistat i s’ ajudin a mantenir el caliu de la fe, creixent i madurant encara més en els dons rebuts.  
 

CENTRE PARROQUIAL. Dimecres 18 de juny, a  dos quarts de nou del vespre: sopar-tertúlia amb la Sra. 
Sara Jaurrieta, regidora del Districte. Preu del sopar: 10 €. Dissabte 21 de juny, a les 22:00 h, i diumenge 22 
de juny a les 18:00 h., La Bambolina Negra presenta “La nit de Sant Joan”. Entrada: 6 €.  
 
 

SOPARS DE FINAL DE CURS. Aquests dies ho són de recapitulació del treball fet. Dijous passat, sopar amb 
les catequistes. Sopar multitudinari ahir amb el Club CP de Futbol.  
 

PASTORAL DE LA SALUT. La darrera reunió del curs pastoral serà dimarts 17 de juny, a les 16:30 h., a la 
casa rectoral.  
 

L’HORARI D’ESTIU. Ja us n’informem, per tal que no us agafi de sorpresa. Com cada any, els  mesos de 
juliol i agost, fins la primera quinzena de setembre, es suprimeixen les misses de les 18:00 h. dels dissabtes, i la 
de les 8:30 del matí dels diumenges. El dissabte 20 i el diumenge 21 de setembre es reprendrà l’horari habitual. 
També en el despatx parroquial hi haurà una modificació: durant el mes d’agost només hi haurà obert el despatx  
els dimecres, de 17:30 a 20:00 h.  

 
Missa: Feiners: 8:00, 10:00  i 20 :15. Horari d’estiu: Dissabtes i Vigí lies de festa: 18:00 i 20:15.  Diumenges: 8:30,  10:00, 11:30,  13:00 i 20:15.  Confessions: 
dies feiners de 8:45 a 10:00 i  de 19:45 a 20:00,  i  un quart d ’hora abans de les Celebracions dominicals. Despatx Parroquial: di lluns, d imecres i divendres, de 
17:30 a 20:00 (exceptuant festes i vigílies de festa). Càritas Parroquial: (entrant per c/ Arquitecte Mas, 3). Dimecres, de 9:00 a 12:00. Tel: 93 203 03 39. 
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. Web: www.parroquiasarria.net. Mail: santvicenc@parroquiasarria.net 
 

 



 
 
 

VIURE EL DIUMENGE “CRISTIÀ” 
 

La secularització ambiental, ni el temps d’estiu, no ens ha de fer perdre als qui som cristians el sentit cristià 
del diumenge. No hi ha vacances per a la pràctica cristiana. En els tres primers segles del cristianisme, el 
diumenge era un dia de treball. Les lleis civils no preveien un dia de repòs setmanal. Per contra, ara que per 
la majoria és un dia de repòs, s’esdevé que molta gent perd el sentit genuïnament cristià del diumenge. 
Viure’l  en cristià demana replantejar-se la centralitat de l’Eucaristia  dominical. De la seva vivència joiosa i 
festiva en depèn el futur de la fe per al nostre poble.  
 
El Catecisme de l’Església catòlica ofereix als cristians del nostre temps una presentació plenament d’acord 
amb la visió que tenien els primers segles cristians. Afirma, en efecte, al n. 2181: “L’Eucaristia dominical 
fonamenta i confirma tota la pràctica cristiana. Per això els fidels tenen l’obligació de participar a l’Eucaristia 
els dies de precepte, excepte que n’estiguin excusats per una raó greu (per exemple, una malaltia, la cura dels 
nadons) o els n’hagi dispensat el pastor propi. Els qui deliberadament no compleixen aquesta obligació 
cometen un pecat greu”. I continua el n. 2182: “La participació a la celebració comuna de l’Eucaristia 
dominical és un testimoniatge de pertinença i de fidelitat a Crist i a la seva Església”. 
 
Passant a la dimensió més estrictament pastoral, el Catecisme afirma:: “Que els cristians que disposen de 
lleure i de repòs es recordin dels germans que tenen les mateixes necessitats i els mateixos drets i no 
poden descansar a causa de la pobresa i de la misèria. La pietat cristiana ha consagrat tradicionalment el 
diumenge a les bones obres, als humils serveis dels malalts, dels impedits i dels vells. També els cristians 
santificaran el diumenge dedicant a les seves  famílies i amistats el temps i les atencions que és difícil oferir-
los els altres dies de la setmana.  El diumenge és un temps de reflexió, de silenci, de cultura i de meditació 
que afavoreix el creixement de la vida cristiana”. 
 
Al n. 2187 s’afirma: “La santificació dels diumenges i dies de festa demana un esforç comú. Cada cristià 
ha de mirar de no imposar sense necessitat a un altre, allò que li impediria de guardar el dia del 
Senyor. Quan els costums (esports, restaurants, etc.) i les obligacions socials (serveis públics, etc.) imposen a 
alguns el treball dominical, cadascun té la responsabilitat de reservar-se un temps suficient de lleure. Els 
fidels vetllaran, amb temprança i caritat, per evitar els excessos i les violències originats, de vegades, per les  
diversions multitudinàries. Malgrat les pressions econòmiques, els poders públics vetllaran per assegurar als 
ciutadans un temps destinat al repòs i al culte diví. Els amos tenen una responsabilitat semblant amb 
referència als seus empleats”.  
 
Tot amb tot, cal superar encara  una mentalitat merament “preceptística”: no es participa en la missa a 
causa d’un “precepte” de l’Església. Qui no compren això viu com un pes la missa dominical, com si 
pagués a Déu una mena de taxa, la qual cosa el porta a dedicar a la missa el mínim de temps possible, bo i 
arribant en retard, sovint després de les lectures, perquè la missa encara “val”, i sortint de l’església 
com més aviat millor. Amb aquesta “llei de mínims” no es va gaire lluny. El precepte existeix per recordar 
als cristiana que aquests formen una comunitat, un cos –el Cos de Crist-, l’Església- i que, per tant han de 
reunir-se in ecclesia, en assemblea eucarística, per mostrar al món llur identitat cristiana, per entrar en 
comunió amb ells, per pregar “conjuntament” com a comunitat cristiana i no com a simples individus, i per 
compartir la mateixa Eucaristia.  
 

Cal fer un esforç per corregir algunes expressions que encara pul·lulen, quan es diu que s’ ”oeix” la missa o 
també que s’ ”assisteix” a missa, com si aquesta fos un espectacle. Allò més just és dir que es “participa”” 
en la missa “junt” amb tots els fidels presents, “amb els quals i pels quals” es prega, i es participa 
“activament i conscientment”, la qual cosa demana una actitud d’oferiment pels diversos serveis, lluny 
d’inhibir-se pensant que la missa només la celebra el sacerdot. Ell és indispensable, certament, i la presideix 
“en la persona de Crist” (in persona Christi), però hi ha una munió de serveis en la litúrgia que han de ser 
acomplert6s pels fidels: lectors, acòlits, etc.  
 

Una revalorització del diumenge “cristià” és una necessitat urgent de l’Església per a una autèntica millora de 
la vida cristiana en el món d’avui.  


