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LA TRINITAT: UNA ESPIRITUALITAT  DE LA COMUNIÓ 
 

Déu és amor, i l’amor fon les tres Persones  - Pare, Fill i 
Esperit Sant - sense confondre-les, les distingeix però no 

les separa, les col·loca en l’ordre de la caritat, però no les 
subordina una a les altres. La tres Persones són amb 

l’altra. L’una per l’altra, l’una en l’altra. Heus ací, doncs, 
les tres proposicions trinitàries: amb – per – en. Són les 

tres proposicions de l’espiritualitat de comunió: viure no 
els uns sense els altres, o per damunt o contra els altres, 

sinó els uns amb i per als altres, els uns en els altres. 
Davant el Déu-Amor podem exclamar: Sant, Sant, Sant! 

La santedat que Ell ens comunica plasma en nosaltres un 
cor filial que ens fa orientar vers el Pare amb profunda 

adoració i joiosa confidència. Ens fa viure com a germans 
de tots, fins d’aquells que ens fan sofrir. Ens fa caminar 

per la vida amb confiança i responsabilitat i amb coratge 
en les proves. Com afirma una bella pregària de sant 

Anselm: “No t’he vist mai, Senyor Déu meu, ni conec el teu rostre...He estat fet per a veure’t i encara no he assolit allò  per a la 
qual cosa he estat creat...Que se’m concedeixi d’entreveure la teva llum almenys de lluny, almenys des del fons de la meva 

misèria. Ensenya’m a cercar-te i a mostra’t quan et busco, perquè no et puc cercar si tu no m’ho ensenyes, ni trobar-te si tu no 
et mostres. Que pugui cercar-te en el meu desig i desitjar-te en la meva recerca. Que et pugui trobar estimant-te i, 

 trobant-te, et pugui estimar”.  
 

 

DIUMENGE VINENT, FESTA DEL CORPUS CHRISTI, 
COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA DE CÀRITAS DIOCESANA 

 

Càritas està doblant i, fins triplicant, els seus serveis davant la crisi econòmica de moltes famílies. Fem possible, amb el 
nostre donatiu, que l’Església pugui alleujar els problemes de tantes famílies! 

 
EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM.  A les 19:15, a la Capella de la Puríssima. Pregària per les vocacions. 
ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS. Dimarts vinent, 9 de juny, serà la darrera sessió 
d’aquest curs. Horari: de 10:30 a 11:00, a la Capella del Santíssim, dirigida per Mn. Manel. PASTORAL DE  
LA SALUT. Dimarts vinent, al matí, en acabar l’Escola de Pregària.  
 

CONSELL PASTORAL. Dimarts vinent, 9 de juny, a la Casa Rectoral, a les 8 del vespre. La reunió, la 
farem a la terrassa, compartint alguna cosa de menjar i beure.  
 
 

CASAL D’ESTIU PER ALS INFANTS. És un servei que molt pares agrairan, una vegada acaba el curs 
escolar. Els nens i nenes ja es poden apuntar al Casal d'Estiu del Centre Parroquial,  del 29 de juny al 31 de 
juliol, de 9 del matí a 5 de la tarda. Més informació a la secretaria del Centre (carrer Pare Miquel de Sarriá, 
n.8, rere Mercat).  
 

ELS CAMPAMENTS D’ESTIU. El Moviment infantil i juvenil de la Parròquia –el nostre Esplai-  
parroquial convida infants i adolescents a participar en els campaments al país de Gandòlfia, un país de 
conte, del 7 al 18 de juliol (els petits del dia 12  fins al 18). Aquests dies d’intensa convivència, de contacte 
amb la natura, són també dies en els quals descobrir el gust de compartir la nostra fe. Els campaments tindran 
lloc a Maçanet de Cabrenys (L’Empordà).  Telèfons de contacte : 657423815 (Carme) i 699023861 (Neus) 
i contactant amb Mn. Carles (93 203 09 07) els dies de despatx parroquial. 
 

TEATRE I SOPAR-TERTÚLIA AL CENTRE PARROQUIAL. Ahir dissabte, a les 10 del vespre, la 
Bambolina Negra va presentar Bala Perduda de Lluís Elias, comèdia en tres actes.  Avui diumenge 7, a les 
6 de la tarda, nova representació de la mateixa obra. Dimecres 10, a 2/4 de 9 del vespre, sopar-tertúlia al 
pati del Centre, amb Sílvia Lacorte, investigadora del CSIC, que ens parlarà del Viatge a l'Àrtic. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
UN CARRER, UNA FESTA 

 

Va ser un acte molt participat. L’alegria es notava en tots els 
rostres. Després de córrer la cortina de la placa del carrer que 

porta el nom del Beat, a la Plaça hi tingueren lloc els parlaments 
dels dos regidors del Districte i, com a cloenda, el del nostre Sr. 
Cardenal Arquebisbe, tan encoratjador per a tots.  Després de 
l’acte poètic-musical, l’Església s’omplí de gom a gom de fidels 

per a participar en la Missa  presidida pel Sr. Cardenal, el qual 
pronuncià l’homilia tot exhortant-nos a imitar les virtuts humanes 

i cristianes del Beat Pere Tarrés. Transcrivim  a continuació el 
text íntegre de la presidenta  de l’Associació d’Amics de Pere 

Tarrés, Alícia Miquel i Simó, que no va poder llegir, per mor de 
temps, en l’acte  - tan emotiu- de dijous passat. 

 
 

 

Estimats amics i amigues: Aquesta Associació d’Amics de Pere 
Tarrés, neix d’un impuls molt fort del meu viatge a Roma per a 
la seva beatificació. Em vaig adonar i em vaig preguntar què 
havíem fet a Sarrià per un home de Déu? Ni un carrer ni res 
més, quan arreu sí ho han fet. Així va començar una extensa 
recollida de firmes, que molts, encara recordareu. Tothom sap 
que, a vegades, les coses no són tan fàcils com hom espera, i 
per aquest motiu la Comissió Gestora pro/monument Dr. Pere 
Tarrés va acordar, en el seu moment, fundar l’ Associació 
d’amics de Pere Tarrés. Tota aquesta gestió, que sembla tant 
senzilla, en honor de la veritat no ho va ser. Gràcies a la 
col·laboració de M. Carme Carmona i Cornet que hi va posar un 
interès personal, ja que va explicar que el seu oncle-avi Pere 
Cornet havia estat professor del Dr. Pere Tarrés, a Manresa, i 

que va fer possible que tingués beques per a seguir estudiant, donades les seves exel·lents notes. A més, el pare de la 
Carme, durant la guerra civil, va conèixer en Pere Tarrés al front, descobrint la seva humanitat i els seus valors 
mèdics que sense distinció repartia entre els homes ferits del batalló republicà, del qual n’era capità-metge, i fent molt 
més del que podia. Gràcies a la Carme, excel·lent persona, íntegra, i que coneix a fons la burocràcia política, es va 
saber gestionar tot el que calia perquè la Comissió Gestora esdevingués Associació d’amics de Pere Tarrés, i 
funcionés. A M. Carme Carmona dono les gràcies perquè jo he volgut abandonar més d’una vegada i ella m’ha 
motivat i argumentat que valia la pena tirar endavant, malgrat, i per entrebancs político-administratius, no haver 
assolit el monument en homenatge al Dr. Pere Tarrés a Sarrià. Així, doncs, sempre estaré agraïda que en Pere Tarrés 
em marqués el camí per conèixer la Carme.  
 

Pere Tarrés era un home de Déu, sí, un home de Déu per al poble. Desvincular la seva vida de l’Església no és 
possible. Vivia una contínua ofrena a Déu, al poble, i als pobres. No li importava que no anessin a Missa. No va fer 
diferències. Per ell, tota persona que sofria era Crist, amagat al fons de les misèries humanes, ell sabia veure-hi a 
Crist. Per tots els indrets que passava deixava petjada d’home de Déu. Jo no he vist mai a Déu, però vaig conèixer la 
seva presència ben palesa a través del Dr. Pere Tarrés.  Ple de saviesa, misericòrdia i compassió, estimava els pobres, 
estimava l’Església. Va tenir una vida curta i molt profunda que mai morirà, perquè va ser i segueix sent un exemple 
per a tots. Felicitats a tots els qui varen tenir la sort d’haver-lo conegut i als qui van estar prop seu. Heu estat molt 
afortunats. El que ahir va existir, avui segueix essent present. És un exemple per a prendre a ser persones de pau i bé. 
Caldria reflexionar, què estem vivint en el món d’avui....? Sé que aconseguir una placa de carrer amb el seu nom és 
una pinzellada, i penso que ell mai hagués aprovat cap estàtua a Sarrià, i ens hagués dit que els diners els donéssim 
als més pobres que ho necessiten més.  
 

La seva llavor humana i pastoral a Sarrià, i altres indrets de Catalunya, va culminar amb la seva total dedicació a les 
famílies treballadores i als fills d’aquestes, mitjançant innumerables iniciatives i activitats des del Centre d’Acció 
Catòlica, el Centre Obrer, i l’Escola de la Llar. Hi viuen, encara, testimonis directes, - de totes creences i condicions 
socials., que el recorden, no el volen oblidar, i desitgen retre-li el seu agraïment per tanta bondat, senzillesa i 
catalanitat, i l’ Associació d’amics de Pere Tarrés, continuarà treballant en l’aplegament ciutadà en record del 
mestratge de Pere Tarrés i Claret. Moltes gràcies.  

 

 
 
Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15. Dissabtes i Vigílies de festa: 18:00 i 20:15. 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). 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 

 

 

 


