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LA TRANSFIGURACIÓ,  
UNA PASQUA ANTICIPADA 

 
T a bo  

En el camí quaresmal té un especial significat el segon misteri de llum: la 
Transfiguració. L’experiència que viuen  Pere, Jaume i Joan, admesos a 
contemplar el rostre gloriós de Crist, és la que se’ns ofereix també a 
nosaltres. La fe és això: la llum i la força de Déu en cada situació de la 
nostra vida. Coneixem el patiment, la temptació, el fracàs, però Jesús ens 
diu: “No et desanimis, no pensis que t’he abandonat”. La presència de Déu 
és misteriosa però real, lluminosa. Tabor és llum, certesa, goig, presència 
de Déu: s’hi escolta clara i penetrant la veu del Pare, com en el Baptisme,  

i l’Esperit ens cobreix com un Núvol lluminós.  
Als ulls humans Jesús semblava un home com els altres. Al Tabor,  

per contra, apareix amb tota la seva glòria, per tal de preparar els apòstols 
a ser forts enfront del dolor de la passió i la mort.  

És la Pasqua anticipada, l’anticipació de la glòria definitiva en una 
experiència precària, contínuament amenaçada, la qual ens permet 
comprendre a bastament que el cel ha davallat sobre la terra, que 

l’eternitat ha entrat en el temps, i que la tela de la felicitat és teixeix amb el 
fil del dolor, il·luminat i transfigurat per la fe. 
 

 

VIA CRUCIS: Avui, com cada diumenge de Quaresma, a les 18:30, a l’Església parroquial. 
EXPOSICIÓ AL SANTÍSSIM: En acabar el Via Crucis: una estona de pregària silenciosa 
davant Crist Eucaristia, pregant per les vocacions. ESCOLA DE PREGÀRIA: Dimarts, 10 

de març, de 10:30 a 11:00 h, a la Capella del Santíssim, dirigida per Mn. Manel. 
 
CONSELL PASTORAL. És convocat per al proper dimarts, 10 de març, a les 20:00 h, a la sala de juntes 
de la casa rectoral. PASTORAL DE LA SALUT. La reunió serà el proper dimarts, a les 11:00 h., en acabar 
l’Escola de Pregària. 
 

CENTRE PARROQUIAL. Avui diumenge, a 2/4 de 7 de la tarda, Jonathan Vives acompanyat pel 
guitarrista Joan Eloi Vila ofereix l'espectacle Còmic de Paramount aterra a Sarrià. Entrada 10 €.  
 

AJUDEM LA DONA GUINEANA. Avui al matí, algunes representants de l’Associació DIMG (Desarrollo 
Integral de la Mujer Guineana), que impulsa un projecte en una zona molt empobrida de l’interior de Guinea 
Equatorial, Abang Nsomo, a 205 km. de Bata, a 10 de Ebebiyin i a 16 de Camerún., ofereixen productes 
elaborats per elles i amb l’objectiu de tirar endavant els seus projectes.  
 
 

               LA DEFENSA DE LA VIDA 
               I LA DIGNITAT HUMANA 
 

             Demà dilluns, 9 de març, a les 20:00 h.  
                           al Centre Parroquial  
              (C/. Pare Miquel de Sarrià, n.8. Rere el Mercat) 
 

                   SEGONA CONFERÈNCIA  
                              DE QUARESMA 
   “L’arrel de tota agressió a la vida: l’avortament” 
                per Mn. Xavier Sobrevia, metge i sacerdot 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

EL CENTENARI DE “LA TINA”. El proper dia 14 de març, dia de santa Florentina, farà 100 anys que va 
néixer  la FLORENTINA ENCABO, coneguda per la “Tina”. Nasqué  a San Esteban de Gormaz  (Sòria), 
però la major part de la seva vida l’ha passat a Sarrià. Per això són encara moltes les persones que la 
coneixen i que la recorden amb afecte. Va viure al carrer Major, prop del Centre Parroquial. Ara es troba a la 
Residència de les Darderes del carrer Buïgas. Mentre va poder caminar sola pel carrer, pujava cada matí,  
després d’esmorzar i entrava a la Parròquia. Ara no ho pot fer, però segueix pensant amb el seu estimat Sarrià 
i preguntant per tot el que es fa. La recordem com una bona dona, treballadora, servicial,  de molt bon 
caràcter. D’això n’és un bon testimoni el gran afecte amb què és visitada els diumenges. En no poder venir a 
la Parròquia, ens unirem a la Missa d’Acció de Gràcies que se celebrarà el dissabte 14 de març a la Capella 
de la Residència, a les 10:30 h. (carrer Buïgas 23, al costat de la Corachán). Per a ella serà un motiu d’alegria 
gran que la puguem acompanyar en aquesta celebració, en la qual participarà Mn. Manel.  
 
MN. FRANCES VERGÉS I VIVES, 90 ANYS! L’estimat capellà del Monestir de Sant Pere, els compleix 
demà i ens unim a ell en l’afecte i la pregària. Amb un grup d’amics, entre els quals el Sr. Rector, es projecta 
pujar a Montserrat i participar a la Missa Conventual, saludar la Comunitat i baixar a dinar a Sarrià. Com 
sabeu, Mn. Francesc, fa dos anys que està impedit, però lluita tenaçment per mantenir-se actiu en tantes 
coses, malgrat l’hemiplègia que patí fa dos anys i l’afàsia. Però fa tot el que convé per fer-se entendre. Vida 
activa, malgrat tot: la pregària intensa, la recepció diària de l’Eucaristia, la participació els diumenges en la 
Missa, les visites, i  alguns petits grups als quals reuneix periòdicament.  
 
MN. FREDERIC RÀFOLS I VIDAL, 80 ANYS! El nostre estimat Mn. Frederic complirà 80 anys el 
diumenge 22 de març. A la Missa que ell habitualment celebra, a les 11:30 h, tots els qui l’estimem, li farem 
costat. A ell no li plau massa soroll,  atesa la seva discreció, però estem molt contents de tenir-lo entre 
nosaltres, en uns anys delicats per a la seva salut, i havent superat, gràcies a Déu, alguns ensurts preocupants. 
El seu bon humor, la fina ironia, la seva acollida sempre afectuosa, les seves eucaristies amb les homilies  tan 
ben preparades i que són capaces de tocar la vida quotidiana i el cor de la gent, la bona convivència amb tots 
els mossens de la casa, tot això i més ens el fan sentir encara més nostre. Celebrarem amb goig el seu vuit antè 
aniversari! 
 
MORÍ LA MARE CLARA, ANTIGA ABADESSA DE SANT PERE. Han dit 
d’ella que era “Clara de nom, Clara de fets”. Morí el matí del 23 de febrer, mentre 
la comunitat celebrava l’Eucaristia. Tenia 96 anys. Els anys del seu abadiat foren 
del 1963 al 1979, anys en què dugué a terme la renovació promoguda pel Concili 
Vaticà II. Tingué uns  bons assessors: des del Dr. Manel Bonet i Mn. Francesc 
Vergés, passant pels monjos de Montserrat, entre els quals el P. Gabriel Brasó que, 
anys a venir, va ser el primer Assistent de les Benedictines de la Federació 
Catalana. Els seus darrers anys –més de quinze- estigueren  marcats per una 
progressiva disminució de les seves facultats, a causa de la malaltia progressiva, 
l’alzheimer, que la va anar deteriorant físicament i psíquicament. Pocs anys abans 
que apareguessin els primers símptomes de la malaltia, ella havia escrit en ocasió d’uns Exercicis espirituals: 
“El sentit de la meva vida? Considerant que em trobo, per la meva edat, en l’última etapa de la meva vida 
aquí a la terra, voldria viure aquesta etapa despresa totalment de tot, agraint els vostres dons, Senyor, 

esperant-vos cada instant; voldria que, no em sorprengués en aquella hora la visió del vostre rostre, que en 

tancar-se els meus ulls aquí a la terra per obrir-los en la visió del Cel, fos per a mi com una cosa natural 

dir-vos: “ja hi sóc”; res de sorpreses, l’amor continuaria com sempre per la vostra gran misericòrdia, però 

purificat per la puresa del mateix amor”. Ara viu per Sempre amb el Senyor! 
 

 
 

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: 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, 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 

 
 

 


