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DIUMENGE VINENT, 
COL·LECTA DEL DOMUND 
 A TOTES LES MISSES 

 
 

 
El 19 d’octubre es celebra la Jornada Mundial de les Missions -
DOMUND. En aquesta jornada l’Església  pren consciència de la 

dimensió universal del seu treball evangelitzador. 
 

La tasca en aquest Any Sant Paulí, és que l’Església escolti la crida de 
Déu i utilitzi tot el seu potencial evangelitzador perquè Crist sigui 

conegut i estimat per tots en tot el món. 
 

 

EL CARTELL DEL DOMUND. En els cartells complets, hi veiem una persona necessitada. Res més 
commovedor que una mare necessitada demanant almoina amb el seu fill en braços. El bisbe –bon samarità- 
no passa de llarg, sinó que la mira amb tendresa i misericòrdia. Com Pere, Pau...li diu: “No tinc plata ni or; 
però el que tinc et dono” (Ac 3,6). Hi contemplem també el rostre de sant Pau. Evoca la figura de l’Apòstol 
que ha gastat la seva vida al servei de l’Evangeli. En la seva mirada es reflecteix el testament que deixa a 
Timoteu: “He competit en la noble competició, he arribat a la meta de la carrera, he conservat la fe” (2Tm 
4,7). Finalment hi veiem la Creu. En el centre de l’escena la Creu que vincula i uneix. Mai no separa. Des de 
la Creu Jesús atreu totes les coses cap a ell. Pau no presumia d’altra cosa: “Doncs jo, germans, quan vaig anar 
a vosaltres...no vaig voler saber entre vosaltres sinó Jesucrist, i aquest crucificat” (1Co 2,1-2). 
 

EL CENTRE ARAGONÈS DE SARRIÀ, CELEBRA LA FESTA DEL PILAR. Avui, participaran a la 
Missa de les 10:00 h, i cantaran la “Misa baturra”. Dansa d’una jota davant la imatge de la Verge del Pilar.  
Presideix la celebració Mn. Manel.  
 

GRUP DE CONFIRMACIÓ. Els adolescents i joves que aquest curs desitgin completar la seva iniciació 
cristiana amb la recepció del Sagrament de la Confirmació, cal que es posin en contacte, en les hores  del 
despatx parroquial, amb Mn. Carles, el nou vicari parroquial. Hem de saber les edats i el nombre dels qui ho 
demanen, per tal de veure com s’organitzen les trobades durant el curs.  
 

ORFEÓ SARRIANENC. En una etapa de nou inici l’Orfeó esdevé una proposta musical per a infants, 
joves i adults. Els interessats es poden posar en contacte amb la secretaria del Centre Parroquial o per correu 
electrònic: cpsarria@gmail.com 
   

NOTÍCIES DEL CENTRE PARROQUIAL. Dissabte 18 d’octubre a les 6 de la tarda Papanotes, 
espectacle musical per totes les edats que sorgeix del món màgic de les 7 notes. Direcció: Lluís Juanet. 
Companyia. Unics produccions. Al bar del Centre trobareu productes del Comerç Just.  
 

ANY PAULÍ 2008-2009: “PER LA GRÀCIA DE DÉU SÓC EL QUE SÓC” (1Cor 15,10). El dijous de 
cada setmana, introducció a la Lectio divina de textos paulins per Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar 
emèrit. Lloc: el cor de la Catedral de Barcelona. Hora: de les 7,30 a les 8 de la tarda.  
 

MOVIMENT ECONÒMIC PARROQUIAL.  Al dors trobareu la informació econòmica dels dos darrers 
trimestres. Gràcies a tots els qui no us oblideu de fer la vostra aportació econòmica per al manteniment de la 
Parròquia i de la Diòcesi. La Parròquia ha d’aportar cada mes a la Diòcesi la quantitat de 3.887’22 €, a més a 
més de les despeses del seu propi funcionament. 
 
 

 



CONSELL D’ECONOMIA 
MOVIMENT ECONÒMIC DE L’1 D’ABRIL AL 30 DE SETEMBRE 2008 
 
 
INGRESSOS ORDINARIS 
Rendes Patrimoni           7.125,--    €     
Ingressos financers              142,64   € 
Donatius nominals dels feligresos: 
  - Subscripcions            7.598,34  € 
  - Puntuals             6.450,--   € 
Donatius celebracions i bústies       36.699,45   € 

  __________ 
TOTAL                 58.015,43   €          

                                   _______________________________ 
 
DESPESES ORDINÀRIES 
Material culte              419,--    € 
Cera            2.336,40    € 
Publicacions ( CC- FD – FP )        4.185,40    € 
Remuneració personal seglar i S.S.        5.773,38    € 
Comissions bancàries               27,06    € 
Aigua-gas-llum-neteja- 
assegurances i reparacions            9.693,83    € 
Material oficina, comunicacions, 
relacions públiques i publicitat        3.265,25    €  

Obres assistencials          1.167,35    € 
QUOTA FONS COMÚ DIOCESÀ                  23.192,91    € 

  __________ 
TOTAL                 50.060,58   €   

                                   _______________________________ 
 
INGRESSOS EXTRAORDINARIS  
Donatius ascensor                 9.500,--    € 
(pressupost instal·lació 59.120,-- €) 
                                   _______________________________ 
  
DESPESES EXTRAORDINÀRIES  
Treballs d’orfebreria per restaurar 
els danys ocasionats al Sagrari       3.986,92    € 
 
Bestreta coberta pica Baptismal                  2.500,--    € 
(pressupost 6.000,-- €) 
                                   _______________________________ 
 
COL·LECTES RECOLLIDES AMB DESTINACIONS DIVERSES: 
Assis          1.500,--       € 
Seminari (donatiu puntual)                  1.200,--      € 
Caritas                     5.505,--       € 
         _________ 
              TOTAL                 8.205,--       € 
                                   _______________________________ 
 

 

 

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. 

 


