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“VOLEM VEURE JESÚS” 
 

Un grup de grecs manifesten el seu desig de “veure Jesús”. Són com el símbol 
de totes les persones que, ahir com avui, desitgen trobar-se amb Ell. També en 
els nostres dies són molts els qui tenen set de veure Jesús, de viure l’experiència 
d’un encontre amb Ell. Doncs bé, ens pertoca a nosaltres fer tot el possible 
perquè el puguin trobar. Evangelitzar és anunciar la Persona vivent de Jesús. 
Ens cal presentar Jesús com “un amor de Fill” que fa veure “el Pare”, com un 
“Amor de germà” que, ressuscitat i pujat al cel, no deixa orfes als seus germans,  
sinó que els envia l’Esperit que “tot ho renova”. Però si de veritat volem veure 
Jesús, hem de cercar-lo on Ell es troba: en la seva Paraula, en l’Eucaristia, en 
els pobres, els malalts. La Creu és un lloc on podem veure Jesús: “Quan jo seré 
enlairat, tot ho atrauré cap a mi”.  Atraure’ns  perquè el seu Amor ens porta a 

cercar-lo, perquè en realitat, és Ell qui desitja ardentment veure’ns  
i estar amb nosaltres 

 
 
 
 
 
 

 

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, 31 de març,  

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

 
 

 

DIJOUS VINENT, 2 D’ABRIL, CELEBRACIÓ DEL 
SAGRAMENT DE LA PENITÈNCIA, A LES 20:00 h. 

 
 
 

La crida de Crist a la conversió ressona sempre en la vida dels batejats. La conversió 

és una tasca contínua per a tota l’església, que és santa però que inclou en el seu si 

els pecadors. Durant la Quaresma hem estat especialment convidats a la penitència  
interior, la qual és el dinamisme del “Cor penedit” (Sl 51,9), mogut per la gràcia 

divina a respondre a l’amor misericordiós de Déu. Implica el dolor i el rebuig dels pecats comesos, el ferm 

propòsit de no pecar més en endavant i la confiança en l’ajut de Déu. Es nodreix de l’esperança en la 

misericòrdia divina. Ara, abans de la Pasqua, se’ns convida a fer un pas més: rebre el Sagrament, del qual són 

dos els elements essencials: els actes realitzats per la persona que es converteix sota l’acció de l’Esperit Sant, 
i l’absolució del sacerdot, que en nom de Crist concedeix el perdó i estableix les modalitats de la satisfacció, 

o sigui, el compliment de certs actes de penitència. Recordem que la confessió dels pecats greus és l’única 

manera ordinària d’obtenir el perdó i que tot fidel, un cop arribat a l’edat de la raó, té l’obligació de confessar 

els seus pecats greus almenys un cop l’any, i de tota manera abans de rebre la Sagrada Comunió. Així ho 

ensenya el Catecisme de l’Església catòlica.  
 

AMB EL DIUMENGE 
DE RAMS, COMENÇA 
LA SETMANA SANTA 

 

 

Trobareu còpies del programa  
de setmana Santa en les tauletes  

del temple parroquial. 
LA BENEDICCIÓ DELS RAMS 

SERÀ A LA PLAÇA, A LES 12:45 h.,  
I A CONTINUACIÓ, JA DINS EL 
TEMPLE, LA MISSA DE PASSIÓ. 

 
 
 
 
 



 

QUI ERA I COM ERA EN SABINO BENGURIA 
 

En el dia de la solemnitat de l’Anunciació, el 25 de març, moria a la residència de Santa Eulàlia del Desert de 
Sarrià, el qui fou durant més de trenta anys un gran sagristà de la nostra Parròquia, en Sabino Benguria 

Ibargaray. Per a les noves generacions, i  també per als feligresos sobrevinguts aquests anys, per haver vingut a 
residir a Sarrià, resulta una figura desconeguda. Per als de més antiguitat, i  que el van conèixer i  tractar, un 
veritable home de Déu.  La missa exequial i  l’enterrament tingueren lloc dijous passat a l’oratori del Tanatori 
de les Corts. Presidí l’Eucaristia Mn. Manel, acompanyat de Mn. Joan Díaz i  d’un petit grup de feligresos. 

Després fou portat a enterrar al Cementiri del Poble Nou.   
 

Dimecres vinent, 1 d’abril, a les 10 del matí, celebrarem la Missa funeral a la Parròquia.  

 
Qui era en Sabino Benguria Ibargaray? 
 

Sabino provenia, tal com posen de manifest els seus cognoms,  del país  

Basc, concretament de la localitat de Lemóniz, prop de Bilbao, i per això 

parlava i escrivia amb perfecció la llengua d’ Euskadi.  
 

La guerra civil de l’any 1936 el va sorprendre a Madrid en un dels 

col·legis dels PP. Salesians i per aquest fet va ser detingut per les  

milícies populars i portat a la Presó Modelo d’aquesta ciutat. Per miracle 

va poder escapolir-se d’una mort segura. 
 

Acabada la guerra civil, va traslladar-se a Barcelona i va instal·lar-se a 

Sarrià. De seguida va inscriure’s a l’Acció Catòlica de la nostra 

Parròquia. Aleshores n’era el seu rector l’estimat Mn. Pere Solà, de santa 

memòria. En ser Mn. Pere nomenat rector d’una parròquia a Mataró, i 

amb l’arribada del nou el Dr. Ramon Godayol, Sabino va ser catequista 
en la secció d’infants. I va exercir aquest servei molt eficientment. La 

seva estreta col·laboració amb la Parròquia portà Mn. Godayol a escollir-

lo per sagristà.  
 
 

Com era en Sabino Benguria? 
 
Fou un fidel servidor des del primer moment. Els feligresos van adonar-se de seguida d’això, i van veure en 

aquell jove ja madur l’home adequat per al servei del temple parroquial. Jo era aleshores vicari.  I en els anys 
posteriors, en què vaig continuar a Sant Vicenç com a adscrit, ho vaig poder comprovar a bastament.  
 

Vaig viure al seu costat durant els trenta anys del seu servei de sagristà, el vaig conèixer personal i 

íntimament, i sempre vaig veure en ell un home de fe arrelada, la qual era la que el movia a fer i a viure el 

compromís que voluntàriament havia acceptat de cara Déu i de cara la feligresia. Vivia el seu servei a 

nosaltres amb una total entrega, empès per l’oració i meditació, les quals feia des de primera hora, abans que 
s’obrís el temple. Participà sempre en les misses segons l’horari preestablert, sense escatimar esforços en les  

feines més escarrassades fins a les més sublims que implicava el culte litúrgic i els exercicis de pietat. Cada 

dia al capvespre dirigí la pregària del Sant Rosari.  
 

En Sabino era una persona de sentiments afinats i molt educada, però el seu carisma va ser sempre la fidelitat 
i el sentit de la responsabilitat.- Els anys i el pes del treball van anar decandint aquella vida robusta i plena de 

fe fins que va retirar-se a la Residència del Desert de Sarrià dirigit per les Filles de la Caritat. Allà, en un 

ambient de pregària, silenci, i oblit, va esperar Jesús, i m’afiguro que el diví Mestre li devia dir: “Molt bé, 

servent bo i fidel...entra en el goig del teu Senyor” (Mt 25, 20-21).  

           Mn. Ignasi Armengou 
 
 

 
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 

 

 


