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POSAR-NOS SOTA EL 
MESTRATGE DE JOSEP 

 
Espòs d’aquella que seria la Mare del Verb fet carn, Josep és 
escollit com a “guardià de la paraula”. Tot i això no ens ha 

arribat cap paraula seva: ha servit en silenci, obeint al Verb, a 
ell  revelat per l’àngel en somni i, després, en la realitat per les 

paraules i  per la vida mateixa de Jesús. La seva vocació ha 
estat de donar a Jesús tot allò que pot donar un pare humà: 

l’amor, la protecció, el nom, la casa. Acceptant la voluntat del 
Pare, Josep de Natzaret esdevingué per a tots una  

icona de la paternitat divina. 
 

DIJOUS, 19 DE MARÇ, SOLEMNITAT DE SANT JOSEP,  
L’HORARI DE MISSES DE LA FESTA: 8:00, 10:00 i 20:15. 

 

PER BÉ QUE, EN SER DIA FERIAL, HI HA DISPENSA DEL PRECEPTE, ÉS UN DIA  
QUE NO PODEM DEIXAR DE CELEBRAR, PARTICIPANT SI ENS ÉS POSSIBLE EN L’EUCARISTIA.  

 EL TEXT QUE OFERIM A CONTINUACIÓ ÉS D’OLIVIER BELLEIL,  
PUBLICAT A “FEU ET LUMIÈRE”, N. 281, MARÇ 2009. 

 
Santa Teresa d’Àvila s’estimava molt Sant Josep. Podríem imitar-la, ella que deia: “Les ànimes treuen un gran profit  de 

confiar-se a ell. Després de molts anys, jo tinc el costum de demanar-li quelcom quan arriba el dia de la seva festa, i 
sempre m’ha escoltat; però si el que jo li demano no és prou com cal, ell m’ho esmena, per al meu benefici més gran”. 

Què li demanarem, doncs? Les nostres intencions de pregària podrien seguir les situacions que ell mateix va viure. 
 

“Josep, fill de David, no temis de prendre Maria a casa teva” (Mt 1,20). Sant Josep, tu t’estimes Maria, la 
teva esposa, amb ver amor. Tu la prens en el teu cor i en la teva vida i l’aculls com un vertader do de Déu. 
Per això et confiem els nostres matrimonis i famílies, i, d’una manera particular els nostres joves indecisos de 
comprometre’s en el matrimoni. Ajudeu els esposos d’estimar-se en Déu.  
 

“Ella tindrà un fill i li posaràs el nom de Jesús” (Mt 1,21). Sant Josep, tu posaràs un nom a l’infant, tu el 
“reconeixes”, perquè la reconeixença és una missió essencial de la paternitat. Perquè reconèixer l’infant és 
dar-li identitat, és palesar-li la seva vàlua, és donar-li ales per créixer. Perquè la reconeixença de l’infant és 
agrair Déu el regal que ens fa... i gosar dir-li. Sant Josep, ensenya’ns a fer de pares (de família o pares  
espirituals) enfortint els qui ens han estat confiats, educant-los en la confiança. 
 

“Josep va fer el que l’àngel li va manar” (Mt 1,24). Josep, a tu t’escau no parlar gaire. Ets l’home del 
silenci. Tu escoltes i obeeixes. Sant Josep, en aquest món de sorolls ensenya’ns a viure atents als valors 
interiors, a estimar el silenci. Ajuda cadascú a fer el seu deure com ho feies tu, obeint senzillament el voler de 
Déu.  
 

“Lleva’t, pren el nen i la seva mare i fuig a Egipte” (Mt 2,13). Com Abraham, tu te n’has d’anar, deixant  
enrere les teves seguretats, abandonant els teus plans i endinsant-te en el desconegut... Sant Josep, en tantes 
situacions que ens fan perdre l’equilibri, els canvis que la vida ens imposa, ensenya’ns el teu secret: confiar 
en Déu passi el que passi, en tota circumstància.  
 

               DISSABTE I DIUMENGE VINENTS     
 COL·LECTA EN FAVOR DEL SEMINARI DIOCESÀ, 
                A L’OFERTORI DE CADA MISSA 
 

 
 
 



 

   LA DEFENSA DE LA VIDA I LA DIGNITAT HUMANA 
 

             Demà dilluns, 16 de març, a les 20:00 h. al Centre Parroquial  
                          (C/. Pare Miquel de Sarrià, n.8. Rere el Mercat) 
 

                 TERCERA CONFERÈNCIA DE QUARESMA 
             “El tema més manipulat: l’eutanàsia? La mort digna? 
                                 per Mn. Xavier Sobrevia, metge i sacerdot 
 
CENTRE PARROQUIAL. Avui Diumenge 15, a les 6 de la tarda, totes les seccions del Centre us 
conviden a celebrar la Festa de Sant Josep, patró del Centre, amb una mostra de les seves capacitats 
artístiques... Aquest any amb la particularitat que les seccions ens ensenyaran aspectes d'ells que 
desconeixíem. I després us convidem a berenar al pati. No hi falteu! A més, us convidem a visitar l'exposició 
del 9è concurs de fotografia La bicicleta. Un transport a la ciutat que organitzen els Amics de la Bici.  La 
podreu veure al primer pis fins al 30 de març. Una notícia d’interès : El bar ja està obert els matins de 10 a 
1 i les tardes de 5 a 2/4 d'11, on trobareu entrepans freds i calents, tapes, pastes, cafès, begudes i moltes coses 
més. També hi ha música, televisió, billar, futbolí i ordinadors amb software lliure i gratuït. Gaudiu-ne! A la 
sala Pedraforca ja podeu consultar i llegir les enciclopèdies, novel·les, poesia, llibres d'assaig, de cuina, 
d'art, diccionaris i llibres d'idiomes, i el butlletí “Cristianisme i Justícia” que anem rebent així com també 
“Catalunya Cristiana”. Benvinguts al Centre!  
 

CASAL DEL BEAT PERE TARRÉS. Dimarts vinent, 17 de març, a les sis  de la tarda, al Centre, reunió de 
les associades.  
 

 
 

 

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, 17 de març, de 
10:30 a 11:00 h, a la Capella del Santíssim, dirigida per Mn. Manel. 

 

 

 

          BREU SEMBLANÇA DE MN. FREDERIC,  
EN EL SEU VUITANTÈ ANIVERSARI 

 

Diumenge vinent la Parròquia estarà de festa: celebrarem els 80 anys de l’estimat Mn. Frederic 
Ràfols. Us animem a participar en la seva missa de les 11:30 per tal d’acompanyar-lo en un dia 

tan significat, pregar amb ell i per ell, i fer-li arribar tot el nostre afecte i agraïment.  
Mn. Josep M. Rovira Belloso, que no és només el teòleg eminent que tant admirem,   

sinó l’amic de sempre de Mn. Frederic, ha escrit aquesta breu semblança. 
 

Amb molt de gust, ara que fa els 80 anys, intentaré fer una semblança de Mn. Frederic 
Ràfols Vidal, centrada en el seu ministeri a la Parròquia de sant Vicenç de Sarrià. Tot i 

que tinc una dificultat d’entrada. Perquè si el sentiu a ell, escoltareu que es limita a fer “cosetes”, com 
correspon als bons jubilats, que –a banda de no destorbar—no hem de voler fer grans coses, perquè ja ho diu 
ben clar el Salm 131: “El meu cor, no és ambiciós, Senyor, no són altius els meus ulls. Visc sense pretensions 
de grandesa o de coses massa altes per a mi. Em mantinc en una pau tranquil·la, com un nen a la falda de la 
mare”. Aquest Salm defineix Mn. Ràfols, però, difícilment podrà qualificar com a “coseta” la preparació de 
la litúrgia del diumenge, amb la homilia evangèlica, pensada, sentida i pregada, per tal que pugui ser 
comprensible i que arribi a l’ànima. En la seva etapa de rector a sant Pau d’Ordal, després durant els seus 20 
anys de rector a Vilafranca i, finalment, a Capellades, sí que va fer coses excel·lents! Però, Mn. Ràfols us dirà 
convençut que per exemple, edificar de planta un lloc d’acolliment de poble, com va ser la rectoria de 
Vilafranca, també va ser una “coseta”. I té molta raó. En el fons, fins i tot en la flor de l’edat, abans que  
vingui la “pèssima salut de ferro” que ens porta a visitar els Ambulatoris, no fem més que “cosetes”. Només  
fem que jugar a fer el bé de tot cor, confiant plenament en què Déu, que és Pare de tots, ens dóna humor i 
alegria. 

Josep M. Rovira 
 
 

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 

 
 

 


