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“TOQUEU-ME, MIREU”: CRIST ÉS PRESENT 

 
“Per què us alarmeu? Per què us vénen al cor aquests dubtes? 

Mireu-me les mans i els peus: sóc jo mateix. Palpeu-me i 
mireu bé; els esperits no tenen carn i ossos com veieu que jo en 

tinc”. I mentre deia això, els ensenyava les mans i els peus”. 
La lamentació de Jesús arriba fins a tu. Qui  sóc jo per tu? 
Alguna idea abstracta, la projecció d’una necessitat, una 

emoció, un somni massa formós per a ser veritat? Aleshores, 
per ajudar la meva fe, Jesús pronuncia els verbs més simples 
i més familiars: “Mireu, toqueu, mengem junts!”. Es fa humil 
i concret, ens demana de rendir-nos a un evangeli concret, de 
mans, de pa, de gots d’aigua, a un Déu que ha decidit de fer-

se carn i ossos, carícia i suor, un Déu capaç de plorar. El 
primer gest del Senyor és sempre una oferta de comunió: 
“Toqueu-me, mireu”. Però, on tocar avui el Senyor?  El 

tocarem si ens posem en camí. Per mitjà del camí que va de 
Pasqua fins a Pentecosta.  Per mitjà de l’Eucaristia. Per 

mitjà de la nostra proximitat als ferits per la vida.  
 
 

FESTA DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT. Demà dilluns, 27 d’abril, celebrem la solemnitat de 
la Patrona Principal de Catalunya. Les misses seran com cada dia: 8:00, 10:00 i 20:15 h.  
 

EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM.  A les 19:15, a la Capella de la Puríssima. Pregària per les vocacions.  
 

ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS. Dimarts vinent, 28 d’abril, de 10:30 a 11:00, a la 

Capella del Santíssim, dirigida per Mn. Manel. ACCIÓ CATÒLICA. Dimarts, 28 d’abril, a les 6 de la tarda. 
 

LA MISSIÓ DE MAIG. Com cada any el Santuari de Ntra. Sra. de Schoenstatt ens ofereix la possibilitat 

d’unir-nos a la Missió de Maig, acollint la imatge de la Verge a les nostres llars i portant-la a la dels nostres 

amics. En les misses d’avui es farà un breu explicació sobre aquest gest missioner tan profundament marià.  
 

CENTRE PARROQUIAL.  Tota la setmana i fins al 6 de maig podreu venir a visitar l'exposició Camps de 
Solidaritat. La participació dels joves catalans als camps de treball internacionals, a càrrec del Setem. 
Dimecres 29, a les 7 de la tarda, Parlem de llibres amb l'escriptor Emili Teixidor, veí de Sarrià. A la sala 
Pica d'Estats. 
 

PREPARACIÓ PER A LA  PRIMERA COMUNIÓ. S’apropa ja el dia per als  nens i nenes que es  
preparen per a rebre la primera comunió: el dia 10 de maig. Ara, aquestes setmanes precedents són molt 
especials per a ells  i per als seus pares. Així doncs, aquest dilluns  ens trobem els catequistes amb els pares a 

la sala rectoral a les 20,00h; i després el dimarts, dimecres i dijous a les 18,00h amb tots els nens per fer una 

catequesi especial sobre el sagrament eucarístic. 
 

MÉS ENLLÀ DEL PREJUDICI. Es tracta d’un article publicat a “L’Osservatore Romano” del passat 18 

d’abril, en el qual s’informa de les primeres reaccions serenes, més enllà del prejudici i l’agressivitat de la 
campanya mediàtica que hi ha hagut a Europa contra Benet XVI amb motiu d’unes  declaracions seves  sobre 

la millor manera d’afrontar la infecció pel virus de la Sida.  
 

LA SORTIDA PASQUAL. En el revers del full en teniu ja una informació completa. Desitgem que hi 

participi una nodrida representació de la nostra comunitat cristiana. Un dia per compartir, estar plegat s, i 
sentir la joia de la comunió pasqual. El darrer dia per a apuntar-se és el dimecres 13 de maig.  

 

 

 



 

 

SORTIDA PASQUAL A VIC 
 

Dia 16 de maig de 2009. 
 
Horaris: 

 
Sortida de Barcelona, de la plaça de Sarrià, a les 8.15 
h. del matí.  
 
Arribada a Vic, a la Plaça de Major a les 9.30 h. 
 
Programa de la visita: 
 

10.00 h: Recorregut pel casc antic de Vic, 
temple romà,  muralles, pont romànic.... 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
11.00 h:  
 
     Visita a la Catedral, les pintures murals de 
Josep M. Sert, el campanar romànic i el Claustre 
gòtic, el retaule d’alabastre de Pere Oller.  
 
 12.00 h: Missa a l’església dels Pares 
Claretians 
 

13.00 h. a 13.45 h: Temps lliure per passejar 
per la ciutat i el seu Mercat 

  
14.00 h: Dinar en un restaurant de la ciutat 
 

 

 

 

 
Tarda: 

 
17.00 h: Visita al Museu Episcopal. Visita a les 
col·leccions de pintura i escultura romànica i gòtica. 
 
18.30: Sortida per retornar a Barcelona, preveient 
l’arribada a Sarrià abans de les 8 del vespre 

 
 

Durant les vis ites del mati i la  tarda ens acompanyarà un guia oficia l de la Ciutat de Vic. 
 

El cost total de la sortida serà de 35 €  per persona, incloent, la vis ita, el viatge i el dinar. 
Pels nois i noies de l’esplai serà de 12 euros sols amb els cost de l viatge i la  visita. 
 

Cal fer la reserva prèvia, be personalment, per telèfon o per correu e lectrònic a: 
 

- a la Casa Rectoral, al telèfon 932030907 – per E-mail: santvicenc@parroquiasarria.net 
- al Centre Parroquial, al telèfon 932039772 – per E-mail: CPSarria@gmail.com 

 

Les inscripcions es tancaran el dimecres 12 de maig a les  8 h. del vespre. 
 

 
 
 

 
 
 

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 

 


