
Any 30, núm. 9, Primer Diumenge de Quaresma, 1 de març de 2009 
 

 
 

LA DEFENSA DE LA VIDA  
I LA DIGNITAT HUMANA 
 

Demà dilluns, 2 de març, a les 20:00 h.  
al Centre Parroquial  
(C/. Pare Miquel de Sarrià, n.8. Rere el Mercat) 
 

            PRIMERA CONFERÈNCIA  
                      DE QUARESMA 
 

“Els cristians davant els reptes de la bioètica” 
      
Primera de les quatre conferències d’enguany,  
a càrrec de Mn. Xavier Sobrevia, metge i sacerdot. 

 
 

RECÉS QUARESMAL PER A JOVES 
 

El proper diumenge dia 8 de març, de 9h fins a les 18h, la parròquia 
organitza un espai de recés per a tots els joves. Serà a la Casa d’Espiritualitat 
Maria Antonia Paris (carrer Major de Sarrià n.169). 
Els oferim –i ho fem amb molta il· lusió- aquest recés de Quaresma. Unes  
hores de silenci, reflexió, meditació, ajudats per dos preveres joves, Mn. 
David Àlvarez, consiliari del JAS i Mn. Carles de la Fuente, vicari de la 
parròquia i consiliari del nostre Esplai i de Cercles d’Estudi dels divendres.  
Per apuntar-vos i concretar els detalls podeu trucar-los a 647.178.487 (Mn. 
David) ó 645.222.978 (Mn. Carles). 

 

 

VIA CRUCIS 
EL DIUMENGES 
A LES 18:30 H. 

EXPOSICIÓ DEL 
SANTÍSSIM 

Cada diumenge de Quaresma, en 
acabar el Via Crucis, a l’Altar 
Major, una estona de pregària 

silenciosa davant Crist Eucaristia. 
Pregària per les vocacions. 

ESCOLA DE 
PREGÀRIA B.PERE 

TARRÉS 
 

Dimarts, 3 de març, de 10:30 a 11:00, 
a la Capella del Santíssim,  
a càrrec de Mn. Manel 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15. Dissabtes i Vigíl ies 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, d imecres i divendres, de 17:30 a 20:00 (exceptuant festes i vigíl ies 
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 Parroquia l – c/Pare Miquel de Sarrià, 8. Tel: 93 203 97  72. Web:  www.parroquiasarria.net. Mail: 
santvicenc@parroquiasarria.net 
 



 
 

 

VIURE QUARESMALMENT 
 
La Quaresma és 
 

Contemplar Jesús, mirar el seu rostre, 
aprendre’s els seus trets de memòria, 
interioritzar-los, que ens siguin naturals, 
que siguin teus, part de la teva història. 
 
La Quaresma és 
 

Pujar fins al Tabor, fins al Calvari, 
anar des del desert fins la Pasqua, 
sense mirar enrere, i sense perdre’s, 
superant l’esforç en l’esperança. 
 
La Quaresma és 
 

Obrir tota la teva casa, bruta, fosca, 
deixar passar el vent que la neteja, 
que entri a raig el sol, i il·luminada,  
la casa es converteixi en un vitrall radiant.  
 
La Quaresma és 
 

Escoltar la Paraula del Senyor,  
que és espasa afilada i és martell,  
de manera que esquinci el teu cor 
i el trituri, 
que el l’Esperit Creador el faci nou. 
 
La Quaresma és 
 

Suplicar pel foc i per l’aigua 
per apagar la set i contra el fred, 
que el foc es converteixi en flama viva, 
i l’aigua sigui com un riu inexhaurible. 
 
La Quaresma és 
 

Sortir a l’encontre del germà 
posar-te de seguida al seu servei, 
descobrir en ell els seus trets personals, 
perquè tal vegada siguin els trets de Crist. 
 
Viure segons la Quaresma 
 

Significa caminar, 
despullat d’equipatge, 
envers la meta pasqual. 
 
Viure segons la Quaresma 
 

És aprendre a cantar 
des l’alba fins al capvespre 
els himnes de llibertat. 
 

Viure segons la Quaresma 
 

És posar-se a conjugar 
per activa i per passiva 
els verbs pregar i estimar. 
 
Viure segons la Quaresma 
 

És aprendre a  interioritzar 
l’Evangeli de Crist 
i irradiar-ne la seva fragància. 
 
Viure segons la Quaresma 
 

És acceptar de fer silenci,  
aprendre a escoltar la Paraula  
i el silenci de l’intima Font. 
 
Viure segons la Quaresma 
 

És deixar-se fer una poda radical 
de la fullaraca i el fullatge 
que ofeguen la nostra veritat. 
 
Viure segons la Quaresma 
 

És no matar sinó donar vida, 
omplir la vida de fruits 
de justícia i caritat. 
 
Viure segons la Quaresma 
 

Exigeix vestir-se d’austeritat, 
i anar sembrant en el camí  
pau i solidaritat. 
 
Viure segons la Quaresma 
 

Significa collir flors del roser 
per a oferir-les al germà 
que pateix soledat.  
 
Viure segons la Quaresma 
 

És deixar-se penetrar 
pel Crist que habita en mi 
amb entranyes de pietat. 
 
Viure la Quaresma 
 

És vestir-se de Jesús, 
de la seva admirable humilitat, 
misericòrdia infinita 
i del seu lliurament total. 

Viure la Quaresma cristiana 
 

Vol dir desig de combregar 
amb la set de Jesucrist, 
nafra humana en l’altar. 
 


