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L’ARDOR DE SANT PAU 

 

 

“A la sinagoga d’Atenes s’adreçava als jueus i als qui adoraven l’únic Déu, i 
a la plaça de la ciutat parlava cada dia amb els qui hi trobava. També alguns 
filòsofs epicuris i estoics conversaven amb ell” (Ac 17, 17-18) Avui podríem 
identificar com a  “sinagoga” les nostres esglésies. Certament és en elles on 
hem de treballar per a una fe madura, on conrear el sentit de pertinença. 
És aquí on s’aplega la comunitat cristiana i on som cridats a  aprofundir 
la Paraula i a viure la comunió fraterna. Però no ens podem replegar en 
elles, sense aspirar, com Pau, a sortir també a  “l’àgora”, és a dir, els 
ambients de la vida social i civil. Pensem en la família, en l’escola, en el 
treball, en el temps lliure, en les comunicacions socials. Són els llocs 

d’encontre i de relació. Més encara, hem de sortit a “l’Areòpag”, el qual 
significa cercar instàncies de pensament, de ciència i de cultura, amb les 
quals dialogar i on donar raó de la nostra fe. ¿Com vèncer les inèrcies i les 

resistències sobre la qüestió de Déu? ¿Com podem proposar avui la 
recerca del seu rostre? 

 

UNS GESTOS QUE  HAN SUSCITAT ADMIRACIÓ I QUE RESTARAN 
ENREGISTRATS EN LA NOSTRA MEMÒRIA 

 

Milions de persones seguiren fil per randa, sense perdre un detall, la 
celebració del jurament del nou president d‘ Estats Units Barak Obama. 
El respecte, el silenci, el cant, la pregària del parenostre, l’exhortació 
religiosa,  el jurament sobre la Bíblia, les paraules d’alt contingut ètic de 
Obama, la unitat d’un poble, i tantes altres coses de les quals aquí 
sembla que només puguin ser objecte de burla o menyspreu. I això en 
una nació com l’americana on la separació entre Esglésies  i Estat és 
estricte. Res, però, més lluny, del laïcisme decimonònic que es predica 
entre nosaltres. 

 

Reproduïm íntegre el llarg telegrama del Papa Benet XVI: “En ocasió de la seva diada inaugural com a 44 
president dels Estats Units d’ Amèrica, li ofereixo els meus cordials desigs juntament amb la seguretat de 
les meves pregàries per tal que Déu omnipotent li concedeixi una indefectible saviesa i força en l’exercici 
de les seves altes responsabilitats. Sota el seu guiatge desitjo  que el poble americà pugui continuar 
trobant en el seu imponent heretatge religiós i polític els valors espirituals i els principis ètics necessaris 
en ordre a cooperar en la construcció d’una societat veritablement justa i lliure, caracteritzada en  el 
respecte per la dignitat, la igualtat i els drets de cada un dels seus membres, especialment els pobres, els 
marginats i aquells que no tenen veu. Mentre molts dels nostres germans i germanes en el món  aspiren a 
l’alliberament dels flagells de la pobresa, de la fam i de la violència, prego que vostè sigui confirmat en  la 
seva determinació per promoure comprensió, cooperació i pau entre les Nacions, talment que tothom 
pugui ser comensal en el banquet de la vida que Déu vol projectar per a la sencera família humana (Cf. 
Is 25, 6-7). Imploro del Senyor, de tot cor, tant sobre vostè com per la seva família, i sobre tot el poble 
americà les benediccions  de joia i de pau”. 

 
 

 
 
 

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: d ies 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 

 

 
 

 



 
 

MORT DE JOSEP MARIA VALLS SERRA, GERMÀ DE MN. MANEL.  Després d’una llarga 
malaltia, el seu germà Josep, de 72 anys, el segon dels cinc germans que són, morí dilluns passat. Dijous es 
celebrà en la intimitat de la família i amics, al Santuari de Puiggraciós, la missa funeral. Avui el recordem en 
la pregària pels difunts a totes les misses. Mn. Manel agraeix de tot cor les mostres de condol que ha rebut 
durant aquests dies. 

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. ESCOLA DE PREGÀRIA 
BEAT PERE TARRÉS. Dimarts 27 de gener,  a les 10: 30, a la Capella del Santíssim.  Dirigeix la sessió 
Mn. Manel. ACCIÓ CATÒLICA D’ADULTS. Dimarts 27 de gener, a les sis de la tarda, a la rectoria. 

 
 

PER A UN CATECUMENAT ADULT I MADUR 
 

Text substancial de l’editorial de “Vida Nueva”, núm. 2.644, d’aquesta passada setmana, el qual conté  
dins les seves pàgines una interessant reflexió de Jesús Sastre sobre la iniciació cristiana d’adults. 

 

A l’Església li segueix ocupant molt temps del seu esforç evangelitzador una pastoral de 
manteniment que s’ha perpetuat en moltes parròquies i comunitats cristianes. Amb un cert temor a 
l’abandonament de fidels, amb poca imaginació pastoral, amb fortes envestides d’un laïcisme a 
voltes de tarannà decimonònic, amb escassetat de clergat i col·laboradors, baixa formació del laïcat, 
en molts llocs no s’encerta a donar en la clau per a que les comunitats cristianes, parroquials o no, 
creixin de forma robusta donant raó de la seva fe als qui se la hi demanaren. És un  retrat pessimista 
però real, encara que no amaga els esforços de molts pastors i agents evangelitzadors per allò que es 
denomina la imaginació posada al servei de la pastoral eclesial. 

En moltes comunitats cristianes s’experimenten el desafiament, la recerca de noves formes, 
l’evangelització en els seus més diversos camins, especialment amb els allunyats, la pràctica 
sacramental, la socialització de certs sagraments com el Baptisme, el Matrimoni i la primera 
Eucaristia...Tot això planteja seriosos reptes a una Església inserida en una societat que cada vegada 
apareix com a més religiosa però menys cristiana. Jornades d’estudi, trobades de catequistes, 
sínodes diocesans, etc., són esforços per sortir de certa atonia que ha endormiscat molts processos 
catequètics en les nostres esglésies. 

El lloc en el qual s’experimenta amb més claredat  aquesta situació és en els sagraments de la 
iniciació cristiana. És cada vegada més freqüent que els més petits siguin batejats en la fe de 
l’Església. Portats a batejar per pares que no creuen i per padrins que no s’han plantejat la seva 
responsabilitat, en molts casos, l’Església es veu entre l’espasa i la paret , entre negar el 
baptisme o disposar un catecumenat més seriós. Les portes de l’Església romanen obertes a 
moltes noves realitats sociològiques que plantegen reptes importants als sagraments de la iniciació 
cristiana. 

Urgeix un plantejament seriós en l’Església que ja treballa per a la posta en marxa d’un procés 
catecumenal d’adults que confirmi en la fe a molts cristians amb fe sociològica, però que, en trobar-
se personalment amb Jesús, experimenten  un canvi en les seves vides i tradueixen el seu compromís 
en una més gran participació eclesial. Certs moviments o noves realitats eclesials han pres aquest 
camí iniciàtic catecumenal. 

Sigui el que sigui de tot plegat, l’important és veure la necessitat d’una iniciació cristiana seriosa, 
allò que molts anomenen “reiniciar l’ordenador”, tenint en compte les condicions socio-religioses 
de les nostres comunitats, les exigències de la fe que han de viure’s en comunitat i el compromís 
sustentat en una formació laical cada vegada més profunda. És un repte important que farà més 
madures a les comunitats cristianes i farà, també, madurar el seguiment de Jesús. 
 


