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CELEBREM EL SAGRAMENT DE LA 
PENITÈNCIA ABANS DE NADAL! 

 

DIMECRES, 17 DE DESEMBRE, A LES 8 DEL VESPRE 

(La missa de les 20:15 s’avança a les 19:30) 
 

A les portes de Nadal som convidats a celebrar el sagrament de la reconciliació. 
¿És que no estem necessitats del perdó del Senyor? ¿És que pensem excusar-
nos d’un gest que s’estén als germans que hem ofès? Com en tota comunitat, 
també en la nostra ens cal superar ressentiments, distanciaments, recels, 

refusos, indiferències, manques de caritat. Però això no ho fa possible un mer 
esforç humà, sinó el perdó diví, el qual infon en nosaltres la força guaridora 

d’un Sagrament del qual ens en dispensem tan fàcilment. No hauríem 
d’atansar-nos a rebre la Sagrada Eucaristia aquest Nadal sense haver 

acomplert, amb tota humilitat, aquest gest sacramental. 
 
 

DIUMENGE 21 DE DESEMBRE. COL·LECTA 
EXTRAORDINÀRIA DE CÀRITAS DAVANT EL NADAL 

 
A les misses de dissabte i diumenge vinent, la col·lecta es realitzarà a l’hora de l’ofertori, 
fent servir el sobres que es repartiran. Hauríem de conscienciar-nos, però, que es tracta 
d’una campanya que abasta dos anys, i que demana un major esforç en les nostres 

aportacions, atesa la crisi econòmica en moltes famílies i el fet que les peticions d’ajut a 
Càritas han augmentat més d’un 40% des de començament de curs. 

 

Aquesta Campanya institucional sota el lema “Una societat amb valors és 
una societat amb futur”, és una invitació a reflexionar sobre l’estil de vida 
que es va imposant en la nostra societat, caracteritzat per l’individualisme, 
la insolidaritat, l’egoisme, el consumisme, i les conseqüències molt negatives 
que està tenint en la vida de molts éssers humans. És un estil de vida que està 

provocant pobresa, exclusió, marginació, injustícia, desigualtat, 
deshumanització. Recordeu que, al costat del sepulcre del Beat Pere Tarrés, 

hi ha una bústia permanent per a dipositar els donatius a Càritas. 
 

 

CONCERTS DE NADAL. Avui, a les 21:00 h, podrem gaudir del Concert de Nadal de la Coral Esclat. Els 
cantaires participaran i cantaran en la missa de les 20:15. En acabar ens oferiran un petit concert. Dissabte 20 

de desembre, en acabar la missa de sis de la tarda: Concert de nadales, pel quartet integrat per Jordi Plens a 
l’orgue, Bàrbara Herrreros (mezzosoprà), Bera Herreros (soprà) i Visi Palacín (soprà). Entrada lliure. 

ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS. Dimarts vinent, 16 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. 
 

CERCLES D’ESTUDI PER A JOVES DELS DILLUNS. Demà dilluns,  15 de desembre, a la sala de la 

planta baixa de la  rectoria, a les 19'15h, hi haurà una xerrada sobre: "Afectivitat i sexualitat" dirigida als  
joves entre 16 als 25 anys. Serà un bon moment per aprofundir en l'amor cristià i per dirigir preguntes a un 
matrimoni cristià que parlaran desde la seva experiència. 
 
 
 

 

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. 

 



 

EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM SAGRAMENT. Avui a les 19:15, a la Capella de la Puríssima, mitja hora 

de pregària silenciosa davant el Santíssim Sagrament. Pregària per les vocacions.  

BERENAR SOLIDARI DEL C.P. FUTBOL A BENEFICI DE CÀRITAS. Divendres 19 de desembre a 
partir de les 19’30h. Al local social (c/ Major de Sarrià, 117 i c/ Pare Miquel de Sarrià, 8). Podeu portar 

aliments que no caduquin (arròs, llegums, sucre, oli, pasta...). Tots hi sou convidats. Menjarem una mica de 

torró i cantarem nadales. 

AGENDA DEL CENTRE. Diumenge 14 de desembre: DANSA, TROBADA D’ESBARTS. A les 6 de la 

tarda. Entrada lliure. Dissabte 20 i Diumenge 21 de desembre, a les 17’30 de la tarda, L’ESTEL DE 
NATZARET, amb música en directe. Reserves al Centre (c. Pare Miquel de Sarrià, 8), al contestador 

93.203.97.72 o a l’adreça electrònica cpsarria@gmail.com. Us recordem que podeu adquirir productes del 

Comerç Just (xocolata, cafè, té, arròs, cacao, tallarines, sucre, melmelades, etc.) al bar del Centre. 
 

           NOTA DEL CONSELL PASTORAL DIOCESÀ 
                       DAVANT LA CRISI ACTUAL 
 

 

 

“El Consell Pastoral Diocesà, reunit sota la presidència del Cardenal Arquebisbe, el 
passat dissabte, i especialment preocupat per les  conseqüències de la crisi econòmica i  
financera, vol solidaritzar-se amb els grups i persones que pateixen els efectes de la  
crisi; demana a les autoritats i als experts que cerquin solucions justes i adequades; 
crida, en les actuals circumstàncies, a intensificar la solidaritat i l’ajuda mútua. Exhorta 
especialment les comunitats cristianes a pregar perquè Déu il·lumini els agents polítics i 
socials perquè busquin les solucions necessàries. I també fa una crida a reflexionar 
sobre els orígens de la crisi i la necessitat de potenciar valors  com l’austeritat i   la  
sobrietat” (Barcelona, 29 de novembre) 
 

 

EL TESTIMONIATGE  
SACERDOTAL  
DEL B. PERE TARRÉS  

 

 
 
 

 
El 13 de desembre de 2008, festa de Santa Llúcia, es va escaure el 33 aniversari de l’ordenació sacerdotal de Mn. Manel. En 
el darrer número, el 100, de “Records i notícies” que publica la Postulació de la Causa de Canonització del Beat Pere 
Tarrés,  Mn. Manel responia així per escrit  a la pregunta: ¿En què il·lumina el testimoniatge sacerdotal del Beat Pere 
Tarrés la nostra vida de sacerdots en el temps que vivim? Mn. Manel assenyalava aquests tres punts.  
 
 
 

En primer lloc, la vida i el testimoniatge del beat Pere Tarrés assenyala la necessitat que  tenim de viure el nostre 

sacerdoci en el sentit  d’una autèntica desapropiació del nostre jo, perquè l’ocupi Jesús. Un sacerdoci viscut com a 
ofrena, oblació i despullament de nosaltres mateixos. Solament així podrem lliurar-nos plenament a Déu i als germans. 

Aquest fou el secret del nostre beat, el secret del seu món relacional tan reeixit: centrada la seva relació amb el Senyor 

–la qual cosa feu mitjançant una pregària intensa i humil- fou capaç de teixir ordenadament totes les altres relacions en 
ordre a un veritable apostolat sacerdotal, sense caure en la temptació d’instal·lar-se còmodament ni de cercar seguretats 

materials. 
 

En segon lloc, el seu testimoniatge d’ alegria, de la qual tan estem avui necessitats. Ministres de la joia divina en un 
món que ha multiplicat artificiosament i enganyosament les ocasions i les possibilitats de plaer però que desconeix la 

joia profunda de l’esperit . Vivint aquesta alegria al cor, serem capaços de superar l’ “ invidia clericalis” que tan mal ens 

fa i que tantes divisions incomprensibles crea. L’alegria espiritual potencia el desig de comunió i de unitat eclesials. 
Aquesta alegria és la que alimenta unes relacions sanes i foragita tota temptació de refugiar-se en un malaltís anonimat 

des del qual llançar pedres contra els altres en nom d’unes preteses ortodòxies, del signe que siguin, però que 

malauradament coincideixen en la incapacitat de construir des de l’amor, quan precisament és l’amor el que ha de 
determinar-ho tot en la nostra vida sacerdotal. 
 

En tercer lloc, la vida i el testimoniatge del nostre Beat ens continua  il·luminant la pràctica d’una autèntica caritat 
pastoral,  la pràctica d’un veritable acolliment evangèlic, sobretot dels més angoixats i necessitats, dels més petits, els 
quals són, per definició, els qui passen més desapercebuts als ulls del món. Tarrés ens ensenya a fer-nos pròxims a ells, 

a ser capaços d’endevinar aquella fam, aquella set o aquell abandonament que els devoren. Això exigeix  a la nostra 

vida sacerdotal una especial atenció del cor, un cor obertament acollidor, desarmat i vulnerable a les necessitats de tots 
aquests germans i germanes.            

           Mn. Manuel Valls i Serra 

 


