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ACOLLIR CRIST, LA LLUM DELS POBLES 
 

“Per a il·luminar tots els pobles”.  Demà 
celebrem la festa de la Candelera. Ell ha 

vingut no només per il·luminar Israel, sinó 
per il·luminar tots els homes i dones de tot 
temps, ètnia o cultura. Tots. Ningú no n’és 

exclòs. I Jesús –ara ho comprenem millor- és 
presentat al Pare per a ser consumat en el foc 
de l’ofrena, per a ésser llum en el seu sacrifici 

al Calvari.  “Una espasa et traspassarà 
l’ànima” li és dit a Maria. Tota la vida de 
Jesús, la seva Persona, la seva Paraula, és 
LLUM. Entrant processionalment envers 

l’altar amb la candela encesa, recordem les 
paraules de Jesús: “Jo sóc la llum del món, 
qui em segueix no camina en la tenebra”. I 
també quan afirma: “Vosaltres sou la llum 

del món”. En la festa de la Presentació cada u 
de nosaltres som convidats a esdevenir Simeó 

i com ell prendre Jesús entre els braços, 
veure en Ell allò que els altres no veuen.  

 

MISSES DE LA FESTA DE LA CANDELERA. L’horari és com els dies ferials: 8:00; 10:00 i 20:15. La 
benedicció de les candeles es farà al començament de cada missa en el cancell del temple i després s’entrarà 
processionalment envers l’altar per a l’Eucaristia.  
 

GRUP DE CONFIRMACIÓ: Demà dilluns dia 2 de febrer comencem les trobades de confirmació amb 
joves de 13 í 14 anys. Mn. Carles les dirigirà cada dilluns, de 17,30 a 18,30. Tots els joves d’aquesta edat i 
que no heu fet encara la confirmació esteu convidats. Per contactar-hi, podeu trucar als telèfons 93.203.09.07 
ó 645.222.978. 
 

CELEBRACIÓ DE LES CLARISSES CAPUTXINES: El proper dissabte 7 de febrer, a les 17:30 h, 
tindrà lloc la commemoració dels IV segles del traspàs de la seva fundadora la Venerable Mare Àngela 
Serafina Prat (1543-1608), amb una conferència històrica, santa missa i trobada fraterna en l’actual seu del 
Monestir de Santa Margarida la Reial (c. Pomaret, 34). La Parròquia s’uneix de tot cor  a aquesta celebració..  
 

L’AGENDA DEL CENTRE PARROQUIAL: Dimecres 4 de febrer a 2/4 de 9 del vespre, Tertúlia: “El 
repte Energètic” amb Joaquim Lozano, enginyer industrial. Us recordem que podeu adquirir productes del 
Comerç Just (xocolata, cafè, te, arròs, cacao, tallarines, sucre, melmelades, etc.) al bar del Centre. 
 

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 3 de febrer,  a les 10: 30, a la Capella del Santíssim.  
 
 

 

COL·LECTA DE MANS UNIDES  
 

dissabte i diumenge vinents es farà la col·lecta extraordinària de Mans 
Unides, sota el lema « Combatre la fam, projecte de tots ».  

És una de les col·lectes més importants de l’any. 
A totes les misses, en el moment de l’ofertori, es passaran les bosses i es 

podrà fer el donatiu dins els sobres que hi haurà als bancs. 
 
 
 



Mons. Sebastià Taltavull, nomenat bisbe auxiliar 
 
Dimecres passat, dia 28 de gener de 2009, la Santa Seu i la Nunciatura 
Apostòlica a Madrid, a les 12 hores, van fer públic el nomenament de 
Mons. Sebastià Taltavull Anglada com a nou bisbe auxiliar de 
l’arxidiòcesi de Barcelona. A dos quarts d’una de la tarda, a 
l’Arquebisbat de Barcelona, el cardenal Martínez Sistach, el nou bisbe 
auxiliar electe i el secretari general de l’Arquebisbat, Mn. Sergi 
Gordo, van presidir una roda de premsa. 
 

COMUNICACIÓ DEL SR. CARDENAL  
 DR. LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH 

 
Em plau comunicar una bona notícia per a la nostra Església diocesana: el 
nomenament d’un Bisbe Auxiliar de Barcelona. El nomenament d’un 
Bisbe Auxiliar per a Barcelona és un autèntic do de Déu. A Ell dono gràcies en nom de tota la diòcesi i en 
nom meu. 
 

Desitjo agrair moltíssim al Sant Pare Benet XVI que hagi acollit la meva petició i hagi donat a l’Església de 
Barcelona un Bisbe Auxiliar, nomenant a Mons. Sebastià Taltavull Anglada. Per a mi és un motiu que 
m’omple de satisfacció comunicar a tots els diocesans  aquesta bona notícia, que posa en relleu l’estimació 
que el Sant Pare Benet XVI té envers l’Església de Barcelona i la confiança que té envers la meva persona. I 
posa en relleu, a la vegada, l’ajut preuat que el nou Bisbe Auxiliar prestarà a la pastoral diocesana i al meu 
ministeri episcopal, especialment després de la mort recent de l’estimat Bisbe Auxiliar Mons. Joan Carrera 
Planas. Per això, em plau expressar també en nom de tota l’arxidiòcesi de Barcelona l’agraïment al Sant Pare 
per aquest nou gest d’afecte envers tots nosaltres. 
 

Mons. Sebastià Taltavull és un sacerdot de la diòcesi germana de Menorca molt vinculat amb la nostra 
arxidiòcesi. És ben coneguda la relació pastoral que es dóna entre la diòcesi de Menorca i la nostra i les altres 
diòcesis que tenen la seva seu a Catalunya. El nou Bisbe Auxiliar gaudeix d’una llarga preparació pastoral en 
la diòcesi de Menorca, havent exercit diverses responsabilitats diocesanes, com Rector del Seminari Diocesà, 
Rector de parròquia i Vicari General.  Té una llarga i rica experiència de col·laborar com a Vicari General 
amb quatre bisbes diocesans en la diòcesi menorquina. La seva competència pastoral l’ha enriquida amb el 
càrrec actual de Director del Secretariat de la Comissió Episcopal de Pastoral, havent organitzat i participat 
en moltes jornades diocesanes de pastoral, de catequesi, de formació permanent dels sacerdots. Ha treballat  
molt en la formació dels laics i en la seva participació en l’Església i la seva presència en el món. A més ha 
donat exercicis espirituals als sacerdots i seminaristes de moltes diòcesis. 
 

Mons. Sebastià Taltavull tindrà a l’arxidiòcesi el càrrec de Vicari General, col·laborant en la coordinació de 
les realitats territorials i funcionals de pastoral diocesana i treballant amb íntima relació amb el meu ministeri 
episcopal. La seva preparació i competència permetrà, també, un reforçament i un repartiment de 
responsabilitats en l’atenció i el seguiment de les delegacions, els secretariats i les comissions diocesanes . El 
nomenament d’un nou Bisbe Auxiliar és motiu per invitar a tots els diocesans a reflexionar sobre el valor del 
ministeri del bisbe en l’Església, ja que a través d’ell Crist es fa present d’una manera peculiar, reunint i 
vivificant la comunitat dels creients. 
 

Aquest nomenament del nou Bisbe Auxiliar de Barcelona és un motiu més per intensificar amb il·lus ió i 
confiança - com deia en la meva carta de l’inici del curs - el nostre treball pastoral quotidià que es tem 
realitzant en les parròquies, comunitats, moviments, escoles i institucions eclesials, en l’aplicació del Pla 
Pastoral diocesà i en l’elaboració del nou Pla que ens disposem a preparar. Tot en l’Església ha d’estar al 
servei de la missió que ha de realitzar en el món i que consisteix en l’evangelització i que en aquest any Paulí 
el testimoni evangelitzador de l’Apòstol ho posa clarament en relleu. Poso, un cop més, la vida i l’activitat de 
la nostra Església de Barcelona en les mans intercessores de la nostra Patrona, la Mare de Déu de la Mercè, i 
a ella encomano també el ministeri episcopal que realitzarà el Bisbe Auxiliar Mons. Sebastià Taltavull.   
 

 

 
 
 

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 
 
 


