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L’ESPEREM ENCARA, I AMB CONVICCIÓ?  
 
Iniciem el camí d’Advent. La pregunta és important que ens la 
fem. Perquè fora no comprendre el que ens proposa l’Advent si 

llegíssim el temps mundanament, com un temps homogeni, 
mancat de sorpreses i de novetats essencials, un etern present en el 

que poden succeir tantes coses, però no la vinguda del Senyor 
Jesús! En aquests dies d’Advent cal fer-se algunes preguntes: 

nosaltres cristians ens comportem potser com si Déu hagués restat 
a les nostres espatlles, com si trobéssim Déu només en l’infant 

nascut a Betlem? Sabem cercar Déu en el nostre futur tenint en el 
cor la urgència de la vinguda de Crist, com sentinelles impacients 

de l’alba? L’Advent ha d’encendre 
de nou la flama del desig de la salvació portada per Crist! 

 

ACTES D’ADVENT. De dilluns a dissabte: Laudes a les 9:45, abans de la missa de les 10:00 h. Dimecres, 
10 de desembre, a les 20:00, i a la sala de la planta baixa de la rectoria, conferència d’Advent de Mn. 
Manel sobre el darrer Sínode: “Paraula de Déu i Eucaristia: un canvi d’actituds”. Dimecres, 17 de 
desembre, a les 20:00 h: Celebració Penitencial. Alerta, perquè aquest any ho fem en dimecres, i no en 
dijous com altres anys! 

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. 

ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS. Mn. Manel les dirigirà els quatre dimarts de desembre,  
a les 10:30, a la Capella del Santíssim. Dura mitja hora, i l’objectiu ens aprofundir en els textos bíblics de les  
misses dominicals d’Advent i assenyalar-ne aspectes concrets de cara a la pregària personal, en l’estil de la 
“Lectio Divina” que proposa Benet XVI. Atenció, perquè ho fem en dimarts, i no en 
dimecres com anys anteriors 

UN RECONEIXEMENT MERESCUT. Dimecres passat, 26 de novembre, 
juntament amb el Sr. Rector, assistiren a l’acte solemne del Saó de Cent, una nodrida 
representació de la Junta i Seccions del nostre Centre Parroquial per tal recollir el 
guardó de la Medalla d’Honor de Barcelona que li ha estat atorgat. En nom del 
Centre fou la Montserrat Morera qui recollí de mans de l’Alcalde Jordi Hereu aquest 
guardó que ha estat atorgat proposta del Consell Plenari de l’Ajuntament i del nostre 
Consell de Districte. N’estem molt contents!  

L’AGENDA DEL CENTRE: Avui diumenge 30 de novembre, a les 6 de la tarda: 
Teatre Musical “La Botiga dels Horrors” d’Alan Menken i Howard Ashman amb música directe 
(instruments i veus) a càrrec del Grup “Som-n’hi”. Us recordem que podeu adquirir productes del Comerç 
Just (xocolata, cafè, arròs, cacao, tallarines, sucre, melmelades, etc) al bar del Centre.   

SETÈ ANIVERSARI DE LA MORT DE MN. FELIP.  
Fou el 30 de novembre de 2001, a les portes de l’Advent, que el Senyor el cridà. En el revers  
trobareu, com cada any, unes notes espirituals escrites durant uns Exercicis a Montserrat el 1962. 
 
 

 
 
 



“SÓC OBJECTE D’UN AMOR INFINIT” 
(Notes escrites per Mn. Felip durant uns Exercicis Espirituals a Montserrat del 10 al 15 de setembre de 1962) 

No voler ser millor per un pur “perfeccionisme” personal sinó cercant una 
vera i constant “conversió” amb totes les seves conseqüències. Examinar 
la meva actitud en aquest punt, ben sovint. No avorrir ni menystenir la 
meva condició d’home, amb limitacions i febleses. Justament per ella es  
perpetua la niciesa de la Creu. La tensió creada pel contrast, feblesa-
assumpció només es pot resoldre en la veritat: Déu m’estima, per això 
m’ha assumit, cridat. Això val igualment del fet del meu sacerdoci pres 
globalment i de cada un dels detalls de la meva vida sacerdotal on la 
tensió és faci viva. La veritat fonamental de tota vida cristiana: Sóc 

objecte d’un amor infinit i omnipotent de Déu en Crist, ha de presidir tots 
els aspectes de la meva existència sacerdotal.  

Aquesta veritat viscuda i vivificada constantment en la pregària i en la 
contemplació, em fa verament lliure segons la gran idea paulina de la llibertat: L’home que no té por de res ni 
de ningú perquè sap que res ni ningú no pot oposar-se a la realització del pla amorós de Déu sobre d’ell. 
Tal llibertat no exclou la dificultat, la lluita, l’esforç, però tot això, si la idea de l’amor és viva, es sofreix i es 
supera amb serenitat, amb pau, amb esperança. 

Ara, cal ficar-la molt endins i fer-la molt eficaç la veritat fonamental que dèiem. Paradoxa cristiana: el cristià 
és el gran lliure i el gran dependent. És lliure perquè és fill de Déu i és dependent per la mateixa raó. Sant Pau 
se sent lliure de menjar carn immolada però se n’absté per mor dels febles (I Corint). De vegades en la pràctica 
sorgeixen problemes llibertat-dependència. Cal anar-hi amb compte de no enganyar-se. Ser dòcil a l’Esperit i 
humil per consultar mirant de ser-hi fidel.  La pregària de petició acostumar-me a fer-la conversa sense masses 
detalls: “Quem tu amas infirmatur” (Aquell que tu estimes, està malalt). Entenent però que mai cau a terra la 
feta amb bona voluntat, demanant el bé i el camí que ens sembla que hi porta, encara que el de Déu sigui un 
altre (II Co 12,8).  

Obertura a Déu amb: Agraïment, no sols dels dons concrets sinó “propter magnam gloriam tuam” (Per la 

vostra immensa glòria).  Esperança que exclou pessimisme i presumpció. Tenir present que Ell té sempre el 
paper principal. Disponibilitat  a el que Ell vulgui. Segur que en els pitjors casos, com a Getsemaní, ens 
donarà “cum tentatione proventum” (Junt amb la temptació, el fruit). “Filialitat”: obrir-nos al Pare que ens 
ama. A l’Amo amor és que ens té perquè ens ha donat l’existència lliurement i ens la conserva i l’ha elevada 
amb “esperit de servei” constant, o millor, amb actitud de do.  

Ser i Tenir. Com que “som” poc necessitem “tenir” moltes coses. Es pot tenir per adquisició i per do. 
Exemple: la mare té fills perquè, a la seva manera, els dóna lliurement l’existència. . 

I Corintis 1, 17-31: “El sentit de la creu de Crist, “el llenguatge de la creu en la vida de l’Església”. 
Encara hi ha “jueus i grecs” que volen esclat i saviesa, però l’únic Messies és el Crucificat. No en podem triar 
ni fer-nos-en un altre. Aplicar-ho: a la mateixa humilitat dels signes sagramentals i de l’Evangeli. A 
l’obscuritat que a la raó humana presenta l’Escriptura (aplicar-ho àdhuc als problemes d’interpretació); a les  
persones, febles, que han de fer perenne el Misteri; en la meva limitació, ignorància, petitesa, niciesa, es  
conserva el sentit de la Creu de Crist (2Co 12,9-10); a les institucions que voldríem millors i que no ho sense 
culpa nostra.  

Mateu 19, 27.29: El desplegament de la nostra personalitat humana ha de realitzar-se en nosaltres sacerdots de 
manera diferent que en l’altra gent. Renunciant a molt, per amor, per vocació, Déu ens donarà el cent per ú, no 
sols en un sentit espiritual, sinó en el sentit de possessió d’aquells valors  que “per a fer-nos homes” 
representarien les cases, fills, etc., és a dir: la nostra immersió en més realitats humanes que contribueixen a 
desplegar la nostra personalitat i a les quals estem cridats a renunciar. També ací es manifesta el poder de Déu 
en el misteri de la Creu.  

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. 

 


