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DIUMENGE VINENT, COL·LECTA 
EXTRAORDINÀRIA DE  GERMANOR 

 

L’Església és present en els esdeveniments més importants de la vida, acompanyant les 
persones que s’apropen a Déu en els moments més importants de l’existència humana: en 
els feliços (baptisme, confirmació, eucaristia, matrimoni) i també en els dolorosos (pecat, 

malaltia, mort). L’Església, com a Poble de Déu, brinda a la societat valors permanents que 
ens ajuden a créixer com a persones i milloren la convivència entre els homes: fe, defensa 
dels drets humans, fraternitat, dignitat de la persona, solidaritat, perdó, superació, esforç, 

etc. L’Església ajuda els més necessitats de la societat: sense sostre, famílies trencades i 
desestructurades, immigrants, ancians, malalts, etc. Aquestes activitats són realitzades en la 

seva majoria per persones que lliuren la seva vida als altres. Els sacerdots i els agents de 
pastoral estan al servei de la comunitat cristiana,  desenrotllen una tasca discreta i moltes 

vegades ignorada que construeix el bé comú de la societat 
 

 
LA COL·LECTA DE GERMANOR. El cap de setmana del 16 de novembre, se celebra a les nostres diòcesis  
la Jornada de «Germanor» o Dia de l’Església Diocesana. És  l’única ocasió a l’any en la que es  fa una col·lecta 
per les necessitats de cada diòcesi. És també una ocasió per donar informació sobre les necessitats de cada bisbat 
i la destinació que es dóna als recursos econòmics dels que disposa l’Església. El lema d’aquest any és: «Tu ets 
testimoni de la fe de la teva Església». La col·lecta es farà dins la Missa, a l’hora de l’ofertori.  
 

SORTIDA DE JOVES. El moviment infantil i juvenil de la Parròquia ha organitzat per aquest cap de setmana 
(des del dissabte dia 8 de novembre fins al Diumenge a la tarda), una sortida amb tots els nens i joves Talamanca 
(a la comarca del Bages). Són uns dies de convivència i germanor, acompanyats pels monitors i el nou consiliari 
Mn. Carles de la Fuente, el qual presidirà una Eucaristia el Diumenge al matí. 
 

ONZÈ ANIVERSARI. Ahir va fer onze anys de la presa de possessió de Mn. Manel com a rector de la nostra 
Parròquia. Preguem per ell, perquè sigui ben fidel al ministeri que li fou encomanat.  
 

CONSELL PASTORAL. Dimarts vinent, 11 de novembre, a les 20:00 h, a la casa rectoral. PASTORAL DE 
LA SALUT. Dimarts vinent, 11 de novembre, a les 10:30 del matí, a la rectoria. CASAL DEL DR. TARRÉS. 
Dimarts, 18 de novembre, a les 18:00 h, al Centre Parroquial.  
 

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.   
 

FORMACIÓ CRISTIANA DE JOVES. Oferim dues possibilitats. CERCLES D’ESTUDI DE DILLUNS: 
Cada dilluns, de 19:15 a 20:15h, a la rectoria, per a joves d’entre 15-17 anys, per tractar temes d’actualitat i 
formació cristiana. I a les 20:15h, a la rectoria ens apleguem dos grups, uns de 17 fins uns 20 anys i altres de 
més de 21 anys, fins a les 21:15h. Són grups oberts a totes aquelles persones que volen descobrir l’alegria i el 
sentit de viure com a cristià en el món d’avui. Per a més informació trucar a Mn. David Àlvarez ( 647178487).  
 

CERCLES D’ESTUDI DE DIVENDRES: Cada divendres, de 21h a 22’30h, per a joves d’entre 20 i 30 anys, 
Objectiu: compartir la nostra fe mitjançant diverses activitats, entre les quals en fem: comentari dels evangelis i 
de les cartes paulines, pregària davant del Santíssim, temes de formació d’actualitat... Per més informació podeu 
trucar al vicari Mn. Carles de la Fuente (93.203.09.07). 
 

L’AGENDA DEL CENTRE PARROQUIAL. Avui, a les 6 de la tarda, Homenatge a Salvador Escamilla. 
Entrada lliure. Dissabte 15 de novembre, a 2/4 de 10 del vespre, Teatre Musical “La Botiga dels Horrors” 
d’Alan Menken i Howard Ashman amb música en directe (instruments i veus) a càrrec del Grup Som-n’hi. 
Entrada 8 €. Diumenge 16 de novembre, Conta Contes: Desexplica’t, pel grup “Vivim del Cuentu”. A les 12 
del migdia. Entrada 3 €. Adreçat als més menuts. Reserves al Centre (c. Pare Miquel de Sarrià, 8) o al 
contestador: 93.203.97.72. 
 
 



 

UN TEXT DEL PARE ARRUPE:  
“SIGUEU BONS” 

(Reflexió d’un recés) 
 
 
 

 
Sigueu bons. La maldat sembla que s’està fent 
mestressa del món, el malparlar i la malvolença 
ocupen cada vegada més espais i penetren més i més 
profundament. 
 

Sigueu bons. El cristià compromès ha de ser 
certament l’home de la santedat, de la fe i de 
l’esperança, de la joia, de la paraula, del s ilenci, del 
dolor. Però ha de ser sobretot bo, ha de ser l’home de 
l’amor... 
 

Sigueu bons. Bons en el vostre rostre, que haurà de 
ser distès, serè i somrient, bons en la vostra mirada, 
una mirada que primer sorprèn i després atreu. Bona, 
divinament bona fou sempre la mirada de Jesús. Ho 
recordeu: quan Pere fou abastat i traspassat per 
aquella mirada divina i humana, plorà amargament. 
 

Sigueu bons en la vostra manera d’escoltar. 
D’aquesta manera experimentareu, una i altra vegada, 

la paciència, l’amor, l’atenció i l’acceptació d’eventuals crides. 
 

Sigueu bons en les vostres mans. Mans que donen, que ajuden, que eixuguen les llàgrimes, que 
estrenyen la mà del pobre i del malalt per infondre valor. Que abracen l’adversari i el porten 
vers l’acord. Que escriuen una carta bonica al qui sofreix, sobre tot si sofreix per culpa nostra. 
Mans que saben demanar amb humilitat per a un mateix i pels que ho necessiten, que saben 
servir els malalts, que saben fer les feines més humils. 
 

Sigueu bons en el parlar i en el jutjar. Sigueu bons, si sou joves, amb els ancians, i s i sou vells  
sigueu bons amb els joves. 
 

Mirant Jesús per ser imatges d’Ell, sigueu en aquest món i en aquesta Església nostra, 
contemplatius en l’acció. Transformeu la vostra activitat social (familiar, laboral, apostòlica) en 
un mitjà d’unió amb Déu. Estigueu sempre oberts i atents a qualsevol gest de Déu Pare i de tots 
els seus fills, que són germans nostres. 
 

Sigueu sants. El sant troba sempre mil maneres, fins i tot revolucionàries, per arribar sempre a 
temps on la necessitat és urgent. El sant és audaç, enginyós i modern.  El sant no espera que 
vinguin de més amunt les disposicions i les innovacions. 
 

El sant supera obstacles, i si cal, crema les velles estructures superant-les, però sempre amb 
l’amor de Déu i l’absoluta fidelitat a l’Esglés ia, a la que servim humilment perquè l’estimem 
apassionadament.  
 
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. 
 

 


