
Any 30, núm. 2, Baptisme del Senyor, Diumenge 11 de gener de 2009 
 

IMMERGITS EN L’AMOR PEL BAPTISME 
 

 
 
 

“A l’instant, quan sortia de l’aigua, veié que el cel s’esquinçava i que l’Esperit, 
com un colom, baixava cap a ell (...):“Ets el meu Fill,  

el meu estimat, en tu m’he complagut”.  
 

El cel s’obre, es dilata, s’esquinça, talment com el costat 
de Crist en la Creu, sota la urgència de l’amor de Déu,  
sota la impaciència d’Adam, sota el setge dels pobres  

i ningú podrà ja separar-nos mai d’ell. Si és veritat que el nostre baptisme 
continua el de Jesús, obrir el cel és també la nostra vocació. Obrir espais de 
cel serè. Habitar la terra amb aquella part de cel que la composa. Recordar-
ho als cors distrets. Obrir espais de cel serè significa obrir esperança com 
s’obre una porta tancada. D’aquest Cel obert, baixa, com un colom, la vida 
mateixa de Déu. Davalla sobre teu, entra dintre teu, t’embolcalla, et modela 
poc a poc, et transforma pensaments, afectes, projectes, esperances segons la 

llei dolça, exigent, i pacificadora del veritable amor.  
 

 

 
EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM. Avui, i cada diumenge, a les 19:15, a la Capella de la Puríssima, mitja hora 
de pregària silenciosa davant Crist Eucaristia. Pregària per les vocacions.  
 

TEXT DEL MISSATGE DE BENET XVI PER LA JORNADA MUNDIAL DE LA PAU.  El podeu trobar 
íntegre a la nostra web. Porta per títol: “Combatre la pobresa, construir la pau”. És un text fort i clar, en la 
línia de l’ensenyament social de l’Església. Encara hi han còpies a la tauleta del cancell del temple.  
 
 

ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS. La reprenem el proper dimarts 13 de gener, a la Capella 
del Santíssim.  Dirigeix la sessió Mn. Manel. 
 

LA CARTA SOBRE LA PREGÀRIA DE BRUNO FORTE.   És un text que trobareu a la tauleta del cancell 
del temple, i que en constatem amb joia  l’interès que ha suscitat, atès el nombre de còpies que fins  ara n’hem 
fet, més de dos mil!  
 

LA CARTA DE TAIZÈ PER AL 2009, CARTA DE KENYA. Signada per l’actual prior de Taizé, el germà 
Alois, conté també un missatge “Per una Europa oberta i solidària”. Aquesta carta ha estat feta pública durant 
la trobada europea de joves que ha tingut lloc a Brussel·les a la fi del mes de desembre de 2008. A la tauleta del 
cancell en trobareu còpies.  
 
 

L’ESTEL DE NATZARET. Ahir dissabte i avui diumenge es fan les darreres representacions. Hora: 17:30, al 
Centre Parroquial (tèl. 93 203 97 72). Novament podem dir que L’Estel ha satisfet totes les expectatives: pel 
que fa a l’ assistència de públic i també per la qualitat del conjunt de la representació, amb música i cants en 
viu. Ens en felicitem. I felicitem tots els qui ho continuen fent possible.  
 

L’ECONOMIA PARROQUIAL. Al revers en trobareu el resum de l’any 2008. Les despeses extraordinàries  
han estat sotmeses, com és preceptiu, a l’autorització del Bisbat, i tothom qui ho desit gi pot demanar tota mena 
d’ aclariments. Els llibres són a la disposició de tothom. Només ens plau recordar que habitualment –llevat en 
el cas d’algunes col·lectes extraordinàries- no es passa cap bossa ni safata. Els donatius per al manteniment  
ordinari de la Parròquia i d’ajut a la Diòcesi, es dipositen en les bústies o es fa per subscripció periòdica per 
banc o caixa. 
 

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. 



MOVIMENT ECONÒMIC EXERCICI ANY 2008 
 

CONSELL D’ECONOMIA 
 

INGRESSOS ORDINARIS 
 

Rendes Patrimoni 
Ingressos financers 
Donatius nominals dels feligresos: 
- Subscripcions 
- Puntuals 
Donatius celebracions i bústies 
Catequesi 
Esplai 
Caritas Parroquial 
 

 

10.021,55 € 
421,11 € 

 
19.311,58 € 

18.330 € 
74.646,31 € 

1.960 € 
16.990,59 € 
1.796,29 €

TOTAL 143.477,43 € 
 
DESPESES ORDINÀRIES 
 

Material culte 
Cera 
Publicacions ( CC - FD - FP ) 
Remuneració personal seglar i S. S. 
Comissions bancàries 
Aigua-gas-llum-neteja-assegurances i 
reparacions 
Material oficina, comunicacions 
Relacions públiques 
Obres assistencials 
QUOTA FONS COMÚ DIOCESÀ 
Catequesi 
Esplai 
Caritas Parroquial 
 

 

1.240,50 € 
4.621,40 € 
8.210,80 € 
11.762,79 € 

117,38 € 
 

24.611,18 € 
6.919,83 € 
3.430,99 € 
1.956,70 € 
46.385,82 € 
1.127,84 € 
14.535,36 € 
4.941,29 € 

 
TOTAL 129.861,88 € 

 
DESPESES EXTRAORDINÀRIES 
 

Instalació ascensor: 
Donatius feligresos 
Pagaments a compte ascensor 
(pendent 13.000 €) 
 
Bestreta coberta pica Baptismal 
(pendent de pagament 1.500 €) 
 
 

 

 
11.700 € 

51.318,64 € 
 
 

5.500 € 
 

COL·LECTES RECOLLIDES AMB DESTINACIONS DIVERSES 
 

Càritas Diocesana 
Fam del Món 
Germanor 
Missions 
Seminari 
Assís 
Sants Llocs 
 

 

14.005 € 
8.053 € 
9.078 € 
8.100 € 

6.291,50 € 
6.100 € 
1.025 €

TOTAL 52.652,50 € 


