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UN ESPAI EDUCATIU,  
SERÈ I ACOLLIDOR 

 
 

La Parròquia és un espai educatiu serè i acollidor.  
La fotografia és de la sortida del passat cap de setmana del 
Moviment Infantil –el nostre Esplai- a Talamanca. La 

Parròquia, mitjançant aquest espai educatiu i recreatiu per als 
infants i adolescents, ofereix a les famílies ocasions d’escolta, 
de diàleg, de confrontació d’experiències entre diverses 
generacions. També ho fa amb un espai educatiu, tant 

específic, com la Catequesi. Infància, adolescència i joventut 
demanen una inversió de temps. La presència del mossèn i 
dels animadors o monitors, com també dels catequistes,  
esdevé una garantia de confiança i de sosteniment. És 

important que sentin l’escalf de la proximitat de la Parròquia, 
i que creixin en el sentit de pertinença a l’Església. I que s’ho 

passin bé! 
 

LA COL·LECTA DE GERMANOR. Aquest cap de setmana 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 diòcesi 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 fa avui a totes les misses, a l’hora de l’ofertori. 
 

RÉS DEL SANT ROSARI. Des del mes d’octubre, tradicionalment el “mes del rosari”, de dilluns a divendres, a 
les 19:15, a la Capella de la Puríssima, s’hi ha anat aplegant un grup per resar el Sant Rosari, grup que es va 
consolidant. 
 

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.   
 

CASAL DEL DR. TARRÉS. Dimarts vinent, 18 de novembre, a les 18:00 h, al Centre Parroquial, reunió de les 
associades. 
  

L’AGENDA DEL CENTRE: Dissabte 22 de novembre a 2/4 de 10 del vespres, 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. Excursió Matinal: Coneguem Collserola i les seves fonts. A les 9 del matí, estació de Sarrià. Diumenge 23 
de novembre: II Festival de Màgia a Sarrià. Direcció Tito’s Màgic. A les 6 de la tarda. Reserves al Centre (c. 
Pare Miquel de Sarrià, 8) o al contestador 93.203.97.72. 
 

REUNIÓ DE PARES DE CATEQUESI: El passat dijous dia 13, va tenir lloc la 1ª reunió de pares dels infants 
de la nostra Catequesi. Encara que alguns pares no hi van poder assistir, la trobada va anar molt bé i s’hi va  
participar amb il·lusió. Mn. Manel els va proposar una reunió cada mes. 
 

TEMES FORMATIUS PER A JOVES : El proper divendres a les 21:00 el grup de joves de Cercles d’Estudi 
que es reuneix habitualment aquest dia, es reunirà per tractar un tema formatiu. El d’aquest mes  tractarà sobre 
l’Esperit Sant. Tots els joves d’entre uns 20 í 30 anys hi sou convidats. 
 

 
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. 
 

 
 

 
 



 

     CLAUS PER A LA PREGÀRIA 
 

    Pregar és... 
 

• Obrir-se de cop a allò que Déu ens proposa des de sempre. 
• Deixar-se omplir de tot el desig de pau que hi ha al cor de 
Déu fins a esdevenir eficaç en nosaltres 

• Oferir-se a una veritat de Déu que et fa un mal saludable i 
necessari 

• Fer l’experiència de Déu, acollir Déu mateix. 
• Pensar en Algú amb amor. 
• Bescanviar voluntat i afecte amb Crist 
• Respirar profundament i notar l’alè dintre meu, com un 
signe de l’alè de Déu en mi 

• Prendre consciència de Déu i mantenir-se davant d’ell com 
aquell qui s’ofereix al sol perquè ens impregni amb la seva 
escalfor benefactora 

• Acollir en nosaltres l’Esperit Sant 
• Un estat de l’ànima que mira Déu amb silenci, ocupada únicament a contemplar-lo i gaudir de la 
seva presència 

• Desprendre’s una mica de si mateix, i girar-se, alguna vegada fins i tot penosament, vers aquest 
Déu misteriós i callat. 

• Apropar-se a Déu i descobrir-ne la llunyania i, alhora, la proximitat. 
• Deixar-se renovar per Déu 
• Desacostumar la nostra vida, revolucionar el nostre cor i sintonitzar-lo amb freqüència de Déu 
• Esforçar-se per retrobar el rostre diví més enllà del vel 
• Afirmar, amb un moviment simple de l’ànima, que Déu existeix i que ens veu, ens escolta, ens 
respon, ens comprèn i ens estima 

• De vegades constatar un fracàs, trobar-se davant quelcom irreparable i creure en profunditat que 
som gra de blat. 

• Creure que al cor de la nit o al final de la ruta, hi ha la llum 
• Rebre allò que Déu ens vol donar 
• Obrir-se al perdó que Déu ens concedeix. 
• Acollir Déu que se’ns ofereix 
• Aprendre a escoltar-lo 
• Descobrir que Déu ens estima 
• Trobar un temps gratuït de lloança, de contemplació, de correspondre a l’amor infinit de Déu. 
• Afirmar amb un gest espontani una necessitat de compartició 
• Ésser autèntics davant Déu. 
 

                                                              I, per a mi, què és pregar...? 
 
 

Pregar és dir... 
 

• No al poder, sí al servei.... 
• No al jutjar, sí a comprendre... 

• No al puritanisme, sí a la innocència... 
• No al ressentiment, sí al perdó... 

• No a la prudència, sí a la caritat... 
• No a la submissió cega, sí a l’obediència conscient... 

• No a l’enfrontament, sí al diàleg... 
• No a l’opressió, sí a la llibertat... 

 


