
Any 30, núm. 6, Cinquè Diumenge de durant l’Any, 8 de febrer de 2009 
 

DIJOUS 12 DE FEBRER, 
FESTEGEM LA NOSTRA JOVE 

MÀRTIR EULÀLIA  

 
 
 

 

A les 12 del migdia: Missa a la Capella del Desert 
 

A les 19:30, a l’Església Parroquial: 
MISSA SOLEMNE 

 

AMB LA PARTICIPACIÓ DE L’AGRUPACIÓ DE CANT 
GRECORIÀ DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

 

AUDICIÓ DE CANTS GREGORIANS 
 

Direcció: Manuel Cervera 
 

 
 

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 10 de febrer,  a les 10: 30, a la Capella del Santíssim. CONSELL PASTORAL. Dimarts, a les 
20:00 h, a la sala de juntes de la rectoria. 
 

CONFERÈNCIA A L’HOSPITALITAT DE LOURDES SOBRE LA ROSA DEULOFEU. Demà dilluns 9 de 
febrer, a les 19:00 h, en els locals de l’Hospitalitat (carrer Consell de Cent 224 baixos) Mn. Felip Juli pronunciarà 
una conferència: “Rosa Deulofeu en la vida de l’Església”. 
 

DIMECRES 11 DE FEBRER, FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES. En les misses del dia, farem 
memòria de la Verge de Lourdes i li encomanarem tots els nostres germans malalts. A les 19:00, a la Catedral, el 
Sr. Cardenal Arquebisbe presidirà la Missa i a continuació es farà la processó de les torxes per l’interior. 
 

CURSETS DE PREPARACIÓ AL MATRIMONI: Ja han començat els d’aquest curs. Tots els dimecres de 
cada mes (duració del “curset”), fins al juliol,  de 21’30 a 23’30, les parelles que es preparen per a rebre el 
sagrament del matrimoni, dialoguen sobre l’amor i la vida conjugals. Podeu demanar més informació al despatx 
parroquial. 
 

L’AGENDA DEL CENTRE PARROQUIAL: Dissabte 7 de febrer a les 10 de la nit i diumenge 8 a les 6 de la 
tarda, l'Elenc Teatral JV Foix ens oferirà la seva adaptació al teatre de l'obra L'Illa del Tresor. Us recordem que 
podeu adquirir productes del Comerç Just (xocolata, cafè, te, arròs, cacao, tallarines, sucre, melmelades, etc.) al 
bar del Centre. 
 

REFORMES I MILLORES EN EL TEMPLE. Aquesta setmana hem estat d’obres. S’ha repintat allí on les 
humitats ho havien malmès. S’ha treballat en una posta a punt –la mínima exigible, per ara- del nostre orgue. I 
tenim la instal·lació provisional –i incompleta- d’un nou sistema de megafonia, que creiem millora 
substancialment la qualitat i la nitidesa del so. 

 
 
 

AVUI: COL·LECTA DE LA CAMPANYA 
 CONTRA LA FAM EN EL MÓN 

 

Col·lecta extraordinària de Mans Unides,  la qual té enguany per 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 

 
 
 

 



   ACTUALITAT DE DON BOSCO 
 

Els membres de la “Societat de sant Francesc de Sales”, més coneguts com 
Salesians, festegen el 150 aniversari de la seva fundació. L’aniversari ens remet a 
la reunió esdevinguda el 18 de desembre de 1859 en la cel·la de don Bosco en 
l’Oratori de sant Francesc a Valdocco (Torí), en la qual 18 joves decidirien 
“d’erigir-se en Societat o Congregació que, tenint com a objectiu l’ajuda mútua 
per a la pròpia santificació, es proposessin de promoure la glòria de Déu i el bé de 
les ànimes, especialment de les més necessitades d’instrucció i educació”.     

El 1879 funda la Congregació de les Filles de Maria Auxiliadora (Salesianes). Al 
novembre de 1875 parteixen cap a Amèrica els 10 primers missioners salesians. A 
l’any següent funda els Cooperadors Salesians, tercera branca de la Família 
Salesiana. Però l’obra educativa més gran que Don  Bosco deixa a l'Església és el 

seu sistema d’educació de la joventut, el "Sistema Preventiu". Don Bosco, jove sacerdot de 26 anys, havia 
arribat a Torí el 1841. Don Josep Caffasso, el seu director espiritual, li donà aquest consell: “Camina i mira al 
teu voltant”. És així com explorà la misèria humana i aquesta el marca amb força. Els suburbis de la ciutat eren  
plens de joves orfes, molts d’ells per causa de les guerres, focus de vici i de baralles, vertaderes zones de 
desolació. Adolescents ociosos i avorrits vagabundejaven pels carrers, llestos al robatori i a la baralla. Les  
presons van causar en don Bosco una impressió esglaiadora. Sortí d’elles totalment decidit: “Sigui com sigui, 
he de fer l’impossible per evitar que tanquin en elles a nois tan joves”. 
 

Pels nois va treballar fins a desgastar-se completament. Va obrir "oratoris" o “centres juvenils” per a la 
joventut, va fundar escoles professionals i col·legis; va publicar articles, revistes i llibres; va recórrer milers de 
quilòmetres i va escriure innumerables cartes per recaptar fons per a les seves obres; va fundar la Congregació 
Salesiana, els Cooperadors i, amb Maria Dominica Mazzarello, l'Institut de les Filles de Maria Auxiliadora o 
Salesianes. En ell s’han inspirat altres per definir els nombrosos grups que avui composen la Família Salesiana. 
Per dedicar-se a educar els nois que no podien estudiar va renunciar a portar una vida còmoda i tranquil·la, va 
patir atemptats i malalties que el van posar diverses vegades en perill; les amenaces van ser freqüents i fins i tot 
el van prendre per boig. 
 

Avui la Congregació està present en 129 països i compta amb 16.092 salesians: 10.669 sacerdots, 2.025 
coadjutors, 2.765 seminaristes, 515 novicis, 118 bisbes. A l’Arxiprestat de Sarrià – Les Corts comptem amb 
una rellevant –i molt arrelada- presència salesiana: el Santuari del Sagrat Cor del Tibidabo i el Santuari  i 
Parròquia de Maria Auxiliadora de Sarrià, que amb la seva Escola Professional avui transformada en institució 
universitària, ens és tan estimada. 
 

Joan Bosco i l’ obra salesiana són un do del Senyor, fet a l’Església i a tota la societat. El do d’una obra tota ella 
dedicada als joves, en la qual es pot reconèixer el perllongament de l’amor de Jesús envers els petits i els 
pobres. Desitgem que l’obra salesiana experimenti durant aquest seu “any de gràcia” un nou impuls. Els joves 
són molt sensibles a qui els fa un bé, a qui els estima incondicionalment, però també són molt influenciables al 
mal, a la publicitat, a les modes, a pressió grupal dels seus coetanis. Si fa 150 anys al voltant de don Bosco, 17 
joves pobres, limitats en la seva experiència humana i cultural, van fer gràcies a ell una experiència colpidora 
d’encontre amb Jesús que els va llançar a una missió impossible, una aventura folla, avui molts altres joves, 
poden trobar en aquest carisma la força i el dinamisme d’una entrega generosa al servei dels altres joves. 
Tanmateix han de perdre la por a lliurar-se completament al Senyor.  
 

L’actual rector Major Pasqual Chàvez Villanueva ha fet una crida als joves de la gran família salesiana, a 
col·laborar decididament en la pastoral juvenil. Una invitació que es concrets en el “ser dins de la realitat  
juvenil”, des del món de l’escola al de la universitat i del treball, des de les associacions d’educació en el lleure, 
als de diversió: ambients en els quals promoure una major qualitat de vida, una més profunda comunicació i 
relació en el compartir interpersonal per tal de superar tant individualisme i tanta solitud en la qual tants joves 
viuen. Fer també present la veu dels joves que no tenen veu i a qui ningú no escolta.  Sant Joan Bosco, és el 
sant de la joventut, l’amic dels joves. Amb el seu sistema educatiu, basat en la raó, l’amor i la religió, molts han 
trobar la felicitat i han après a ser bons cristians i honrat ciutadans. 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

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 
 
 


