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“SOC TEU!”: ÉS NADAL 

 
 

Dimecres 24 de desembre: 
Missa de Vigília de Nadal a les 19h., amb especial atenció a les famílies amb infants. 

Missa del Gall a les 24h., amb participació de la Capella de Música, Orfeó Sarrianenc i Esbart Dansaire. 
 

Dijous 25 de desembre: Nadal del Senyor, Missa a les 10h. – 11,30h. – 13h. – 20,15h 

Divendres 26 de desembre, Sant Esteve,  Missa a les 8,30h. – 10h. – 12h. – 20,15h. 
 

Diumenge 28 de desembre, la Sagrada Família: Jornada per a la Família i la Vida 
(Dissabte, 27 de desembre, misses de vigília a les 18:00 i 20:15h.) 

Diumenge 28 de desembre: Misses a les 8,30h. – 10h. – 11,30h. – 13h. – 20,15h. 
 

El Cardenal Lluís Martínez Sistach presidirà una Eucaristia amb motiu de la Jornada per a la Família i  la Vida, el 
diumenge 28 de desembre , a les 12 hores, a l’Església Catedral. Es convida especialment les famílies, els moviments 

d’espiritualitat conjugal i familiar i les institucions que estan al servei de la vida humana. 
 

 

AVUI, COL·LECTA  EXTRAORDINÀRIA DE CÀRITAS DAVANT EL NADAL. A les misses d’avui, 
la col·lecta es realitzarà a l’hora de l’ofertori, fent servir el sobres que es repartiran.  
 

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. ESCOLA DE 
PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS. Dimarts vinent, 23 de desembre, a les 10:30, a la Capella del 
Santíssim: dirigeix la sessió Mn. Manel. Dura mitja hora, i l’objectiu és aprofundir en els textos bíblics de les  
misses dominicals. GRUP D’ACCIÓ CATÒLICA.  Dimarts 23 de desembre, a les 18:00,  a la sala de la 
planta baixa de la casa rectoral. Tema: “Vida de Maria”. Acompanya la reunió Mn. Frederic.  
 

AQUESTA TARDA, JA PODEU VEURE “L’ESTEL DE NATZARET”, a les 17:30h, amb música en 
directe. Reserves al Centre Parroquial (c. Pare Miquel de Sarrià, 8), al contestador 93.203.97.72. 
 

CONFESSIONS. Al matí de 8:30 a 10:00, hi ha habitualment un confessor. Dimecres 24 de desembre: de 
8:30 a 11:00. També abans de cada missa. Us demanem, però, que no ho deixeu per a darrera hora.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Sóc teu”. La Paraula té un rostre, és persona, Crist. 
Abans que nosaltres puguem dir « sóc teu », 

Ell ja ha dit « Sóc teu » (…) 
Amb la seva encarnació ha dit : Sóc teu. 
I en el Baptisme m’ha dit a mi: Sóc teu. 

A la Sagrada Eucaristía ho diu sempre de nou: Sóc teu, 
Perquè nosaltres puguem respondre: Senyor, sóc teu.” 

 

Meditació de Benet XVI sobre el salm 118 
 

El consell pastoral, els mossens  
i el voluntariat de la Parròquia us desitgen 

 un sant Nadal i un bon any 2009 



 

 

 
 

PREGÀRIA DE VIGÍLIA DE NADAL 
 

“Da nobis, Domine, fidei, 
spei et caritatis augmentum...” 

Doneu-nos, Senyor, ulls per a veure-hi, 
un cor per estimar, i alè. 
 

Bo i demanant-vos ulls per veure-hi, 

us supliquem que ens doneu els vostres ulls 
per veure com vós veieu 

el món, els homes i la seva història. 
Doneu-nos de correspondre al vostre pensament, 

dia rera dia i hora per hora. 
Feu-nos ser, de mica en mica, allò pel qual ens heu creat; 

Feu-nos adoptar el vostre punt de vista, 
la vostra òptica. 

Feu-nos dòcils a la vostra Paraula 
que il·lumina i transforma tota vida. 
 

Doneu-nos un cor per estimar, 
Un cor de carn i no un cor de pedra, 

per tal d’estimar Déu i els homes. 
Doneu-nos el vostre propi cor per a estimar 
autènticament, en l’oblit de nosaltres mateixos. 
Necessitem que algú ens empelti el vostre cor  

en lloc del nostre que batega tan malament 
quan es tracta dels altres. 

Que sigueu vós, Senyor, 
qui estimi a través nostre. 

Doneu-nos el vostre cor per a estimar el nostre Pare, 
doneu-nos el vostre cor per a estimar Maria, la nostra 
Mare. Doneu-nos el vostre cor per a estimar els vostres  
germans, que també són els nostres, 

per a estimar des d’aquí baix 
els qui ens han precedit ja al cel 

- aquests són molt més fàcils d’estimar!-; 
per a estimar també els qui ens envolten a la terra 

i que de vegades ens malmeten, 
sabent-ho o no.  
 

I doneu-nos alè. 

Per no fatigar-nos durant la ruta, 
perquè els nostres pulmons s’omplin constantment 

d’oxigen i d’aire tonificant. 
Per ajudar-nos a avançar cap al demà 

sense mirar enrera ni mesurar l’esforç. 
Alè perquè puguem fer front  

a tot el que els homes –i, per tant, vós- 
esperen de nosaltres. 

Alè per a esperar de nou, 
com si la vida començava aquest matí mateix. 

Per a esperar contra vents i marees 
a causa de la vostra presència i de la vostra promesa. 

Portant en nosaltres totes les esperances dels homes, 
però també totes les seves penes. 

Doneu-nos alè, o millor, el vostre alè; 
el que ens heu enviat de part del Pare, 

el vostre Esperit, l’Esperit que alena on vol. 
En ratxa o en ventada, 

o en oreig suau, 
quan inviteu a seguir les vostres aspiracions. 

Doneu-nos el vostre alè, 
perquè ens inspiri la pregària de les profunditats, 

la que va de vós a nosaltres, 
la que demana el vostre retorn gloriós, 

la que aspira a la plenitud de Déu. 
 

Senyor, necessito els vostres ulls, 
doneu-me una fe viva. 

Necessito el vostre cor, 
doneu-me una caritat a prova de tot. 

Necessito el vostre alè, 
doneu-me la vostra esperança, 

a mi i a la vostra Església. 
per tal que l’Església d’avui 

sigui un testimoni per al món  
i que aquest reconegui els cristians 

pel seu esguard lluminós i serè, 
per l’escalf del seu cor 

i per aquell optimisme indefectible que brolla 
de la font amagada i inalterable 

de la seva joiosa esperança. 
 

Aquesta pregària, Senyor, 

és una pregària per a tots els temps. 
Però en aquesta vigília de Nadal, 

us demano,  per a mi i per a tots  
els meus germans i germanes cristians, 

com per a tots els homes de bona voluntat 
-inquiets i en recerca-, 

uns ulls per a reconèixer el somriure de Déu 
en el rostre de l’Infant que neix. 

Doneu-nos un cor nou per a acollir-lo, 
per a captar el seu missatge 

i traduir el seu Evangeli a la vida de cada dia. 
Doneu-nos finalment un alè vigorós i vivificant 

per caminar amb el Senyor, 
tot posant els nostres passos en els seus, 

al llarg dels dies i de l’any que ve... 

                       
          Léon-Joseph Suenens

 
 
 

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. 

 


