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AQUELL “SÍ, HO VULL”  PRONUNCIAT PER JESÚS 
 

 
 

 
Del leprós de l’evangeli no en coneixem ni el rostre ni el nom, perquè és 
l’ésser humà, cada u de nosaltres. El leprós és deixat als marges de la 

caravana massa ràpida i massa indiferent del món.  
El leprós és un refusat que està cansat de fugir i de cridar,  

 a qui tots fan el buit, però que té el valor d’atansar-se a Jesús.  
I el Senyor confirma amb el seu gest que no hi ha res que valgui tant 

com la vida d’una persona. “Si voleu, em podeu purificar”. 
 “Si voleu, em podeu guarir”. És en nom de tots nosaltres que el leprós 

pregunta: “Però quina és la voluntat de Déu?  
¿Què vol d’aquesta meva carn ferida, d’aquest cos nafrat? 
 I Jesús es veu constret a revelar Déu, quin és el cor de Déu:  

“Sí que ho vull: queda pur”. “Ho vull”. Cal que ho repetim amb emoció, 
amb pau, amb força: ho vull. Eternament Déu vol fills guarits. M’ho 
diu a mi: “Ho vull”. Ningú no havia tocat des de feia temps aquell 

leprós. Tota vida mor si no és tocada, mor de silencis. El cor pot morir 
per absència d’encontres. Jesús, però,  toca la  nostra vida malalta,  i 
ens convida a fer el mateix. Déu és guarició. Ell no ha creat la mort, ni 
la lepra, ni la guerra. I ens crida a ser partícips en un miracle: tenir, 

com el Pare, entranyes de misericòrdia.  
 

 
 

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 17 de febrer,  a les 10: 30, a la Capella del 
Santíssim. Dirigeix l’escola Mn. Manel. 
 

CASAL DE BEAT TARRÉS. El proper dimarts dia 17 de febrer, a les sis de la tarda, al Centre Parroquial tindrà 
lloc la reunió de les associades.  
 

LA COL·LECTA DE MANS UNIDES. Dissabte i diumenge passat, en la col·lecta efectuada a totes les misses 
vàrem recollir 6.650 €. Amb tot, si hi ha fidels que no han fet el seu donatiu encara poden dipositar el sobre en una 
de les bústies.  
 

 

L’AGENDA DEL CENTRE PARROQUIAL. Ahir dissabte, a les 10 de la nit,  i avui diumenge, 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. Tanmateix us  
recordem que al C.P. podeu adquirir productes del Comerç Just (xocolata, cafè, te, arròs, cacao, tallarines, sucre, 
melmelades, etc.) al bar. 
 

REFORMES I MILLORES EN EL TEMPLE: CAL QUE COL·LABOREM. Com ja varem informar  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 sis tema de 
megafonia, que creiem millora substancialment la qualitat i la nitidesa del so. Una cosa important que també cal 
saber:  per causa del fred, ha augmentat considerablement el consum de gas per a la calefacció. Trobar-se amb un 
clima càlid durant les celebracions plau a tots. Però té un cost, del qual potser hi ha fidels que no se’n fan del tot 
responsables a l’hora de concretar les seves aportacions.  
 

L’ORDENACIÓ EPISCOPAL DEL NOU BISBE AUXILIAR. El Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís  
Martínez Sistach, comunica que l’ordenació episcopal de Mons. Sebastià Taltavull Anglada, bisbe auxiliar electe, 
tindrà lloc el  dissabte dia 21 de març de 2009, a les 11:30 h del matí, a la Catedral Metropolitana de Barcelona.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

“ELS BISBES VOLEM MANIFESTAR EL NOSTRE 
GRAN PESAR” 

 

 
Els dies 3 i 4 de febrer va tenir lloc la reunió n. 189 de la Conferència Episcopal 

Tarraconense, a la casa d’espiritualitat Maria Immaculada de Tiana, presidida per 
Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona. Del comunicat de la reunió 
en reproduïm els punts 1, 2 i 3 que tracten de temes de l’actualitat eclesial i social. 

 

 

1. Davant l’actual crisi econòmica, els bisbes de la Tarraconense volem 
manifestar, en primer lloc, la nostra preocupació pels seus efectes 
dolorosos, especialment en les persones i sectors més pobres de la nostra 
societat. És hora de viure una particular solidaritat amb tots ells i de 
col·laborar amb les institucions que –com Càritas i moltes altres, de 
l’Església o d’altres àmbits- es dediquen eficaçment a atendre aquestes 
persones.  
 

Al mateix temps, la situació actual –que inclou per a molts una incertesa 
personal i col·lectiva- ha de ser ocasió i és una crida a tots els agents 

socials –autoritats, empresaris, dirigents, treballadors- a no decaure, malgrat la duresa de les circumstàncies, i 
a treballar amb esperança, però fent-ho d’acord amb els grans valors humans. En aquest punt, constatem més 
que mai la vigència i actualitat plenes dels principis de la doctrina social de l’Església, dels quals és hora de 
fer un nou descobriment i una nova difusió. 
 

2. Els bisbes volem manifestar, també, el nostre gran pesar –com a creients davant Déu i com a persones 
davant la societat- arran de les darreres dades oficials sobre el nombre d’avortaments a Catalunya: 21.871 
l’any 2007, que suposen un increment del 8% en un sol any. No és només  la injusta pèrdua d’aquest nombre 
de vides humanes que estaven cridades a néixer –mai no es pot eliminar una vida humana innocent- sinó 
també el drama humà i les conseqüències que l’avortament provocat suposa per a la dona, sovint molt jove o 
sense recursos econòmics. 
 

Davant d’aquestes dades tan doloroses, les administracions públiques i tota la societat hem de donar molt més 
suport i alternatives a qualsevol maternitat que hagi estat iniciada, a tota vida humana ja existent, mitjançant 
una acció positiva d’ajuda i protecció a la dona embarassada –sobretot si es troba amb dificultats -, per tal que 
pugui dur a terme amb normalitat el procés de la seva maternitat i no pateixi el trauma de l’avortament 
provocat. Les xifres i la trista tendència a augmentar fan del tot urgent sensibilitzar la nostra societat sobre la 
tragèdia i les  conseqüències de l’avortament, tot fomentant decididament una cultura compromesa a favor de 
la vida. 
 

En aquestes circumstàncies, és motiu de particular perplexitat i preocupació l’anunciat avantprojecte de Llei 
de drets i oportunitats de la infància que prepara el Govern de la Generalitat de Catalunya, que contempla que 
les noies menors d’edat puguin decidir avortar sense el coneixement ni el consentiment dels seus pares. Si 
s’aprovés, aquesta mesura resultaria del tot desorientadora per a la noia menor i, amb ella, s’enviaria a tota la 
societat –i especialment a les noves generacions- un missatge radicalment confús i injust contra la vida 
humana. Suposaria, a més, una nova intromissió de l’Estat en el terreny dels drets dels pares i de la família. 
 

Els bisbes de Catalunya demanem a tots els fidels una pregària fervorosa i mantinguda per tal que, no només 
sigui corregida aquesta proposta, sinó perquè es capgiri l’increment a casa nostra d’aquesta trista realit at i 
torni a revifar, en la nostra cultura, l’amor i l’alegria pel do que suposa tota vida humana. 
 

3. En aquest mateix sentit, els bisbes fem una crida a la responsabilitat de tots els ciutadans, a propòsit del 
Projecte de Llei en curs que regularà el Codi Civil de família de Catalunya: cal que més fidels i persones de 
bona voluntat treballin positivament en favor dels béns que protegeixen el més íntim de la persona, com ara 
el valor de tota vida humana, de la família, de la maternitat i la paternitat, del matrimoni, de la solidaritat amb 
els més dèbils (i “els éssers humans més pobres són els nens no nascuts”), el valor de la generositat i de la 
capacitat de compromís.  

 
 
 
 
 
 

 
 

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 


