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     EL SENTIT DE LA SORTIDA PASQUAL  
                  
Dissabte vinent, 19 d’abril, pelegrinem a Tarragona.   
S’hi celebra l’Any Jubilar del bisbe Sant Fructuós, cremat   
viu a l’amfiteatre d’aquesta ciutat l’any 259,  
amb els seus diaques Auguri i Eulogi.  
Les actes del martiri són autèntiques.  
És el Bon Pastor que dóna la vida per les ovelles.  
La llavor ha donat el seu fruit. La fe cristiana arrelà a Catalunya 
ben aviat i l’Església de Tarraco tingué un paper cabdal  
en la seva definitiva cristianització. 
La invitació a pelegrinar a Tarragona vol 
avivar la nostra memòria, de grans, joves i petits.  
I aquests molt especialment necessiten  
poder comprendre d’on venim, quines són les nostres arrels.  
Per això, el que se’ns proposa no és una mera excursió.  
Aquesta sortida té un significat pasqual.   
És una jornada de comunió i fraternitat. 
Avui, que celebrem el diumenge anomenat del “Bon Pastor”,  
la proposta se’ns esclareix més encara.  
L’Evangeli, amb molt realisme,  
ens presenta Crist sota aquesta imatge de “pastor”, 
tan entranyable i afectuosa.  
El Pastor coneix les ovelles, fins al punt que les crida pel seu nom,  
i aquestes acaben per reconèixer la seva veu. 
Quan les ha fet sortir fora, Ell camina al seu davant,  
i elles el segueixen. Avui se celebra la Jornada mundial  
de Pregària per les vocacions sacerdotals: “Et necessito”, n’és el lema.  
 Ara, aquest camí de comunió en la unitat, 
és confiat als pastors de  l’Església   
–també al pastor propi d’aquesta parròquia-.  
Però la responsabilitat de ser “pastors segons el cor de Déu” 
no és només una missió pròpia dels pastors, 
sinó com diu el Concili Vaticà II, de tota la comunitat,  
la qual és cridada a sentir-se corresponsable amb ells 
i a ajudar-los a viure la seva funció com un servei, 
a sostenir-los i a estimar-los amb amor filial: 
“Més encara, compartint-ne les preocupacions, 
 ajudaran tant com podran els seus preveres amb oració i amb obres, 
 a fi que aquests puguin vèncer les dificultats amb més encert” (PO 9). 
 Com no agrair de tot cor els qui, comprenent les motivacions 
 d’aquesta sortida, ja s’hi han apuntat!     

 

SORTIDA PASQUAL. Dimecres vinent, 16 d’abril, a les 8 del vespre es tanquen les inscripcions. 
Desitgem que siguin molts més encara els qui es decideixin a pelegrinar amb la Parròquia, sentint-se 
“parròquia” i fent “parròquia”. 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. CASAL DEL BEAT PERE TARRÉS. Dimarts vinent, 15 d’abril, a les sis de la 
tarda, les associades tindran la seva reunió mensual al Centre Parroquial.  
 

 
 
 

 



 

 
 
LA MEDALLA D’HONOR DE LA CIUTAT DE BARCELONA AL CENTRE PARROQUIAL. El 
Consell Plenari del Districte de Sarrià–Sant Gervasi, en la seva reunió del dijous 3 d’abril, va aprovar per 
unanimitat proposar la concessió de la Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona 2008 al Centre 
Parroquial de Sant Vicenç de Sarrià, en reconeixement a la seva trajectòria i pels més de 100 anys 
d’activitat parroquial, cultural i ciutadana. S’atorgarà a la tardor, un cop ratificada la sol·licitud pel Consell 
Plenari de l’Ajuntament de Barcelona.  
 

L’ORFEÓ SARRIANENC. El passat 29 de març va reiniciar la seva activitat. Els 40 cantaires van oferir 
sis cançons populars, dues amb la col·laboració de la Coral del Sagrat Cor. També, en aquesta festa de Sant 
Josep, hi van participar els diferents grups del Centre. Ens plau aquesta represa de l’Orfeó i l’entusiasme 
dels qui el tornen a fer possible. Significa un enriquiment de la nostra vida associativa i és una mostra més, 
de l’empenta que va agafant el Centre Parroquial.  
 

BOTIGA DEL COMERÇ JUST. Es tracta d’una nova iniciativa del Centre Parroquial. Al bar del CP, 
també renovat, podeu adquirir els diferents productes (café, té, sucre, xocolata, cacau, galetes, melmelades, 
arròs, pastes, i cus-cus) totes les tardes de 5 fins les 10 del vespre. També podeu demanar el catàleg de 
productes i fer-nos saber quins us interessen. Esperem que aquesta iniciativa solidària tingui molt èxit.  
 

CÀRITAS PARROQUIAL. De gener a març del 2008, han estat ateses 62 persones, de les quals 58 són 
dones i 4 homes. Les procedències: 43 de Bolívia. D’altres països: 19. Han pogut ser resoltes i gestionades 
10 ofertes de treball.  
 

CELEBRACIÓ DEL VUITANTÈ ANIVERSARI. El nostre estimat feligrès Rafael Pich va celebrar 
diumenge passat els seus 80 anys amb una Missa a la nostra Parròquia, en la qual van concelebrar els seus 
tres fills sacerdots: Mn. Josep Maria, que treballa en una parròquia a Melbourne (Austràlia), Mn. Pere, que 
està en un col·legi a Lituània, i Mn. Xavier, que és vicari de la Parròquia de Sant Pere del Masnou. Van 
aplegar-se els seus 16 fills i els seus 35 nets i netes, juntament amb familiars i amics per donar gràcies a 
Déu per aquest gran do que és la Vida i la Família. Mn. Manel el va felicitar personalment en nom de tots!  
 

CARTA SOBRE LA PREGÀRIA. És un text del gran teòleg Bruno Forte, actualment arquebisbe de 
Chietti-Vasto (Itàlia). Fa dos dimecres Mn. Manel el va llegir i comentar en l’Escola de Pregària, i va 
agradar molt. A la tauleta del cancell en trobareu còpies. El text està penjat també a la nostra web: 
www.parroquiasarria.net.  
 

DOS ARTICLES MOLT INTERPELADORS D’ALLAN MAGDI. Aquest sotsdirector del “Corriere 
della Sera, de religió islàmica, fou batejat a la Vetlla Pasqual per Benet XVI. A la nostra web trobareu dos 
escrits en els que ho explica: “L’arribada d’un llarg camí: la trobada amb el Papa, decisiva” i aquest altra 
intitulat: “La meva conversió i la relació amb l’Islam”. Són dos articles que ens poden ajudar a pensar 
sobre el que ens està passant a Europa i al món occidental en general.  
 

PREPARACIÓ DELS INFANTS QUE REBRAN LA PRIMERA COMUNIÓ. Mn. Manel va tenir una 
primera reunió amb els pares dijous passat. I ben aviat començarà les trobades de preparació immediata 
amb els 15 nens i nenes de la nostra Catequesi que el Diumenge de Pentecosta, a la missa d’una, rebran per 
primera vegada l’Eucaristia.  
 

DATA DE LA CONFIRMACIÓ. Mons. Joan Carrera, bisbe auxiliar, serà el qui el dissabte 7 de juny, a 
les 20:15, administri el sagrament de la Confirmació a una dotzena de joves i adolescents de la nostra 
Parròquia.  Cal que facin arribar el més aviat possible un certificat de Baptisme al seu catequista.  
 

L’ECONOMIA PARROQUIAL. En el proper Full donarem informació del primer trimestre. La Comissió 
Econòmica pensa endegar una campanya de subscriptors. El sosteniment econòmic de la Parròquia depèn 
dels feligresos. Les subscripcions periòdiques –mensuals, trimestrals, anuals- asseguren unes entrades fixes 
molt necessàries en els mesos d’estiu, permeten planificar actuacions i fer front a l’aportació mensual al 
FONS COMÚ DIOCESÀ. Actualment són molt pocs els fidels d’ aquesta parròquia que han optat per la 
domiciliació bancària per contribuir al sosteniment de la Parròquia i de la Diòcesi. Per això se’ns demana 
que prenguem consciència d’aquesta necessitat. Diumenge vinent trobareu a les tauletes una butlleta pels 
qui us decidiu per adoptar aquest procediment. També demanarem ajudes per a la instal·lació d’un ascensor 
a la casa rectoral.  
 
 
 


