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UN MISSIONER 
QUE ANUNCIA 
L’EVANGELI 
AMB UN NOU 
ARDOR ENTRE 
NOSALTRES 

 
Jornada del DOMUND. Som convidats a pregar i a donar suport econòmic a l’acció evangelitzadora que duen a terme en els llocs 

més recòndits del planeta els nostres missioners. Però sense oblidar que aquí també és terra de missió, que tota l’Església és 
missionera. La fotografi a ens mostra l'Eucaristia celebrada per Mn. Francesc Verges i Vives, capellà del Monestir de Sant Pere de 
les Puel·les el dia 4 d'octubre, festa de Sant Francese d'Assís. Fa mes d'un any i mig que Mn. Francesc es veu reduït a romandre en 
una cadira de rodes. A més, l'hemiplègia que patí el deixà afàsic. Tanmateix, enmig d'aquestes seves limitacions, als seus 89 anys, 
lluita obstinadament per recuperar cada dia nous mots i fa progressos notables. Els dijous a la tarda reuneix un grup al qual els fa 
catequesi. Confessa a tots els que li demanen. Rep visita de tota mena de persones a qui dona el seu consell. I cada dia, quan rep 

l'Eucaristia i resa 1'Ofi ci Diví ho fa amb un fervor que commou. És un testimoni de missioner que predica, amb un ardor entusiasta, 
l'Evangeli, potser amb les poques paraules que aconsegueix de dir, però sempre amb gestos que arriben al cor. Et fa partícip de les 
seves lectures espirituals, de les seves pregàries, dels seus pensaments. Tothom surt de casa seva amb algun full fotocopiat per a 

meditar. O, amb el telèfon a l’oïda, pronuncia una seva bona paraula de consol o d’estímul. És un gran missioner.  
 

RÉS DEL SANT ROSARI. De dilluns a divendres, a les 19:15 h, a la Capella de la Puríssima, durant tot el 
mes d’octubre, mes del Rosari. EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM SAGRAMENT. Avui a les 19:15, i cada 
diumenge, a la Capella de la Puríssima, mitja hora de pregària silenciosa davant el Santíssim Sagrament. 
Pregària per les vocacions.  
 

REUNIÓ D'ESCOLANS. Ara, al començament d'aquest nou curs,  obrim un espai de trobada setmanal per a 
escolans de la Parròquia de Sant Vicenç. Tots hi esteu convidats, tant els qui ja sou escolans com els qui 
vulgueu estrenar-vos. Serà un espai de formació i d'activitats per a aprofundir més en el sentit de l'Eucaristia i 
del servei a l'altar, així com també un moment per conèixer als altres companys. Les reunions tindran lloc tots 
els diumenges de 12:15 (a l'acabar la missa d'11:30) a 12:45. L'activitat la portarà el vicari, Mn. Carles de la 
Fuente. El podreu trobar en les hores del despatx parroquial, o el matí del diumenge a l’església. 
 

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 o també durant el matí dels diumenges a l’església, 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. 
 

MISSATGE DE BENET XVI PER A LA DIADA DEL DOMUND. Al dors us transcrivim alguns dels 
paràgrafs més rellevants. El text íntegre el podeu trobar a la nostra web: www.parrquiasarria.net 
Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i  20:15. Dissabtes i Vigíl ies 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: d illuns,  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. 



DEL MISSATGE DEL PAPA SOBRE EL DOMUND 

La humanitat necessita ser alliberada i redimida. La creació mateixa -diu sant Pau- sofreix i te l’esperança 
d'entrar en la llibertat dels fills de Deu (cf Rm 8,19-22). Aquestes paraules son vertaderes també en el mon 
d'avui. La creació pateix. La humanitat pateix i espera la vertadera llibertat, espera un mon diferent, millor; 
espera la “redempció”. I, en el fons, sap que aquest mon nou esperat suposa un home nou, suposa «fills de 
Deu». Vegem mes de prop la situació del mon d'avui.  

El panorama internacional, d'una banda, presenta perspectives prometedores de desenvolupament econòmic i 
social; i, per una altra, ofereix ala nostra atenció preocupacions fortes pel que fa al futur mateix de l’home (...) 
Davant aquest escenari, «perplexos entre l'esperança i l'angoixa, ens sentim ofegats per la inquietud» (cf. 
Gaudium et spes, 4), i ens preguntem preocupats: Que serà de la humanitat i de la creació? Hi ha esperança 
per al futur? O millor, hi ha un futur per a la humanitat? I com serà aquest futur? Als creients, la resposta a 
aquests interrogants ens ve de l'evangeli. Crist es el nostre futur i, com vaig escriure en la carta encíclica "Spe 
salvi", el seu evangeli es comunicació que «canvia la vida», dona l'esperança, obre de bat a bat la porta fosca 
del temps i il·lumina el futur de la humanitat i de l'univers (cf n. 2).  

Sant Pau havia compres molt be que només en Crist la humanitat pot trobar redempció i esperança. Per això, 
senti a que era urgent la missió d'«anunciar la promesa de la vida que ve per Jesucrist» (2Tm 1,1), «la nostra 
esperança» (1 Tm 1,1), perquè tothom pogués compartir la mateixa herència, sent partícips de la promesa per 
mitjà de l'evangeli (cf. Ef 3,6). Era conscient que la humanitat, privada de Crist, esta «en el mon sense 
esperança i sense Deu» (Ef 2,12); «sense esperança, perquè estaven en el mon sense Deu» (cf Spe salvi, 3).  
Efectivament, «qui no coneix Deu, encara que tingui moltes esperances, en el fons està sense esperança, sense 
la gran esperança que sosté tota la vida (cf. Ef2,12) » (ib., 27).  

Es, doncs, una obligació urgent per a tots anunciar Crist i el seu missatge salvífic. «Ai de mi» -afirmava sant 
Pau- «si no anuncies l'evangeli!» (1 Co 9,16). En el camí de Damasc havia experimentat i comprès que la 
redempció i la missió son obra de Deu i del seu amor. L'amor a Crist el va impulsar a recórrer els camins de 
l'imperi roma com a herald, apòstol, pregoner i mestre de l'evangeli, del qual es proclamava «ambaixador 
encadenat» (Ef 6,20). La caritat divina el va portar a fer-se «tot amb tots per salvar-ne alguns» (1 Co 9,22).  

Contemplant l’experiència de sant Pau, comprenem que l’activitat missionera es resposta a l'amor amb que 
Deu ens estima. El seu amor ens redimeix i ens impulsa a la "missio ad gentes"; es l'energia espiritual capaç de 
fer créixer en la família humana l'harmonia, la justícia, la comunió entre les persones, les races i els pobles, a 
la qual tots aspiren (cf Deus caritas est, 12). Per tant, Deu, que es amor, es qui condueix l’Església a les  
fronteres de la humanitat, qui crida els evangelitzadors a beure «de la primera i originària font que es Jesucrist, 
del cor traspassat del qual brolla l'amor de Deu» (Deus caritas est, 7). Només d'aquesta font pot sorgir 
l’atenció, la tendresa, la compassió, l'acolliment, la disponibilitat, l’interès pels problemes de la gent i les  
altres virtuts que necessiten els missatgers de l'evangeli per deixar-ho tot i dedicar-se completament i 
incondicionalment a difondre pel mon el perfum de la caritat de Crist.  

Mentre continua sent necessària i urgent la primera evangelització en no poques regions del mon, l'escassetat 
de clergat i la manca de vocacions afecten avui moltes diòcesis i instituts de vida consagrada. Es important 
reafirmar que, fins i tot enmig de dificultats creixents, el manament de Crist d'evangelitzar totes les gents  
continua sent una prioritat. Cap raó no pot justificar un alentiment o un estancament, perquè «la tasca de 
l’evangelització de tots els homes constitueix la missi6 essencial de l’Església» (Evangelii nuntiandi, 14). 
Aquesta missió «es troba encara als inicis i hem de comprometre'ns amb totes les nostres energies al seu 
servei» (Redemptoris missio, 1).  

Com no pensar aquí en el macedoni que, apareixent-se en somnis a sant Pau, cridava: «Passa a Macedònia i 
ajuda'ns»? Avui son innombrables els qui esperen l'anunci de l'evangeli, els qui es troben assedegats 
d'esperança i d'amor. Quants es deixen interpel·lar fins al fons per aquesta petició d'ajuda que s'eleva de la 
humanitat, ho deixen tot per Crist i transmeten als homes la fe i l'amor a ell! (cf Spe salvi, 8).( ... )  

Estimats germans i germanes, que la celebració de la Jornada mundial de les missions us animi a tots a prendre 
cada vegada mes  consciència de la necessitat urgent d'anunciar l'evangeli. No puc deixar de subratllar amb 
viva estimació l'aportació de les Obres Missionals Pontifícies en l'acció evangelitzadora de l’Església. Els  
dono les gràcies  pel suport que ofereixen a totes les comunitats, especialment a les joves. Aquestes Obres són 
un instrument vàlid per a 'animar i formar en l'esperit missioner el poble de Deu, i alimenten la comunió de 
bens i de persones entre les diferents parts del cos místic de Crist. Que la col·lecta que es fa en totes les 
parròquies durant la Jornada mundial de les missions, sigui signe de comunió i de sol·licitud recíproca 
entre les Esglésies.  


