
LA SORTIDA PASQUAL 
A VIC 

El darrer dia per a apuntar-se  és el 
dimecres 13 de maig. 

Us podeu inscriure a la sagristia o en les 
hores de despatx parroquial. 

 

Any 30, núm. 19, Cinquè Diumenge de Pasqua, 10 de maig de 2009 
 
 

“QUI ESTÀ EN MI I JO EN ELL DÓNA MOLT DE FRUIT” 
 
¿D’on neix una comunió semblant? En primer lloc, del Baptisme, 
en el qual, incorporats al Crist com les sarments al cep, fórem 
immergits  en l’amor trinitari, fins al punt que podríem dir amb 
sant Pau: “Ja no sóc jo qui visc, sinó que és Crist qui viu en mi”  
(Ga 2,20), la qual cosa es podria traduir així: “Ja no sóc jo qui 
penso sol, estimo sol, actuo sol, sinó que és Crist que pensa, 
estima i actua en mi”. Ara bé, ¿com es desenrotlla el germen de 
vida sembrat en nosaltres amb el Baptisme? Per mitjà de 
l’EUCARISTIA, en la qual es realitza el “meravellós intercanvi”. 
No és solament Crist qui em dóna la seva vida, sinó que jo li  dono 
la meva.  I ell em diu: petit sarment, tinc necessitat de tu! 

 

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, 12 de maig, en acabar la missa de les  

10:00 fins a 11:00,  a la Capella del Santíssim. Dirigeix Mn. Manel. CONSELL PASTORAL. Dimarts 

vinent, 12 de maig, a les 20:00 h, a la sala de juntes de la casa rectoral. MES DE MAIG, RÉS DEL SANT 
ROSARI. De dilluns a divendres, a les 19:30, rés del Sant Rosari a la Capella de la Puríssima.  
 
 

CENTRE PARROQUIAL.  Divendres passat, a les 7 de la tarda, al rebedor del Centre, tingué lloc l’acte de  
presentació de la nova revista, L'Empremta del Centre. En el Centre Parroquial en podreu obtenir un 
exemplar gratuït. Avui diumenge, a les 6 de la tarda, el grup musical Som-n'hi ens oferirà novament 

l'espectacle La botiga dels Horrors que tant d'èxit va tenir en la darrera actuació.  
 

LA GNA. MERCÉ ARIMANY PUJOL, NOVA 
GENERAL DE LES HOSPITALÀRIES DE LA SANTA 
CREU.  La responsable de la comunitat de monges i fins ara 

directora de “Casa de Família” de Reina Elisenda ha estat 

elegida Mare General de la seva congregació. L’encomanem 
molt especialment al Senyor en aquesta tasca tan delicada 

per a la qual ha estat cridada. Las germanes Hospitalàries de 

Sarrià sempre han tingut una relació de proximitat amb 

nosaltres i els mossens no tenen paraules per agrair 

l’acolliment que sempre els han donat.  
 

LA FESTA DEL BEAT PERE TARRÉS, EL 4 DE JUNY. Aquest any, no podrà ser el 30 de maig, en ser 

vigília de Pentecosta, sinó el dijous 4 de juny. A les sis de la tarda, amb la presència del Sr. Cardenal-
Arquebisbe i de representants municipals serà col·locada la placa que substitueix l’antic nom de “Carrer de la 

Parròquia” pel del nostre estimat Beat. A les 19:30, se celebrarà la Missa propia de la seva festivitat litúrgica, 

presidida el nou Bisbe Auxiliar Mons Sebastià Taltavull. 
 

El P. JOSEP  M. PARÍS CELEBRA 90 ANYS! Dijous, 14 de maig, al col·legi Sant Ignasi-Sarrià, 

juntament amb el seu cosí José Luis Udaeta i dins la FRATERNITAT FESTIVA que congrega tants amics  

seus i que ajuden  la “Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat”: La FRATER. Donatius: La Caixa 
2100 – 0814-01-0200716267. Moltes felicitats! 
 
 

 

 
 
 

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 

 

 
 
 



 

DEL DARRER COMUNICAT DELS NOSTRES BISBES 
 

Els dies  5 i 6 de maig va tenir lloc la reunió n. 190 de la Conferència Episcopal Tarraconense al santuari de la Mare de 
Déu de Loreto de Tarragona. Transcrivim  els punts 1,2, 3, 4 i 5 del seu comunicat final. 

 

1. Els bisbes de Catalunya, juntament amb tota l’Església, ens disposem a acompanyar espiritualment el sant 

pare Benet XVI en el seu proper viatge a Terra Santa, la terra de Jesús, del 8 al 15 de maig. Al mateix temps 

fem plenament nostres els seriosos esforços de reconciliació que està duent a terme Benet XVI: amb una 
porció de l’Església catòlica recentment esquinçada, amb els germans cristians ortodoxos i reformats, i ara, 

amb el nostres germans grans en la fe d’Abraham, el poble hebreu, i també amb els musulmans.  
 

2. Volem agrair de cor al Papa Benet el seu corat ge d’obertura als altres, de cercar sempre l’aclariment de tot 

malentès i d’intentar superar, amb l’ajuda de Déu i de la raó humana, els més grans conflictes històrics, 

culturals, religiosos...que divideixen avui els homes. Caldrà més perspectiva històrica per a valorar els 

efectes d’aquesta grans esforços de reconciliació que Benet XVI estén a àmbits no cristians i, fins i tot, no 

religiosos, com ara la cultura laïcista occidental. 
 

3. Davant les polèmiques que han sorgit, els bisbes de Catalunya volem remarcar que l’actitud del Sant Pare 

ha estat en tot moment, i des de l’inici del seu pontificat, de plena franquesa, humilitat i transparència. El seu 

exemple reviu al nostre món la figura del Bon Pastor, sempre mansuet: Jesús. Alhora, com Jesús, defugint 
tota intolerància, no deixa mai de mantenir un pensament lliure, fidel a ell mateix i a la seva missió i lleial 

amb els homes, pensament que topa sovint amb el nostre món fortament mediatitzat per interessos de 

diferents signes. La seva veu, però, ha estat i és, en tot moment, una veu de pau. Ha trobat sovint, en canvi, 

la resposta de la intolerància, del pensament excloent i tancat al diàleg, de la reacció desproporcionada. 

D’acord amb els drets a la llibertat d’expressió i a no ser discriminat, drets que són cabdals en la nostra 
societat moderna, els bisbes de Catalunya reclamem per al Sant Pare, si més no, l’obsequi d’una mateixa 

resposta: el respecte. 
 

4. I a tots els fidels, els Bisbes els demanem un acompanyament proper i confiat a qui ara és el nostre Pastor; 

en primer lloc, amb la pregària a Déu Nostre Senyor, però també amb l’atenció als seus gestos i paraules i 

amb l’afecte. 
 

5. Així mateix, els bisbes de Catalunya, seguint de prop la situació econòmica difícil que està vivint el nostre 

país, hem reflexionat amb especial atenció sobre el sofriment de tantes persones i famílies en atur i de petites 

empreses amb una gran inestabilitat, que són fets que colpegen i que han de fer reflexionar i avançar la 
nostra societat envers una conversió sincera de major austeritat i solidaritat. Cal promoure una reflexió a 

fons de les causes que ens han dut a aquesta crisi tan profunda i tan injusta, sense deixar d’adonar-nos  de la 

seva dimensió moral i espiritual. I fem una crida a les diverses Administracions i als actors econòmics i 

socials, perquè facilitin ajuts i sortides justes a la crisi. Creiem en la capacitat de reacció i regeneració de la 

nostra societat catalana, amb l’ajuda de Déu. Serà des de l’austeritat i la solidaritat que podrem afrontar 
camins de sortida i d’esperança per als més afectats, amb una redistribució més justa de la riquesa i un 

exercici de les virtuts econòmiques, com ara l’austeritat, la solidaritat i la promoció d’activitats econòmiques 

veritablement productives i respectuoses amb la dignitat de la persona humana. Els Bisbes valorem i agraïm 

tot el que s’està fent des de les comunitats parroquials, des de Càritas i altres institucions d’ajuda, amb tants 

voluntaris mobilitzats i tantes persones, que estan posant els recursos pastorals i d’assistència que l’Església 
té al seu abast, al servei dels afectats per aquesta crisi. I demanem que es mantingui aquest treball caritatiu 

envers els més afectats, amb noves iniciatives que promoguin la solidaritat i la justícia i amb activit ats 

empresarials per a mantenir i ampliar els llocs de treball. 
 

Rectificació de l’Arquebisbat en relació a una nota municipal 
titulada “El Catolicisme retrocedeix a Barcelona” 

 

Davant la nota feta pública per l’Oficina d’Afers Religiosos (OAR) de l’Ajuntament de Barcelona, t itulada “El 
Catolicisme retrocedeix a Barcelona”, que diu que a la ciutat de Barcelona els únics centres de culte catòlics que 

existeixen són només 141 parròquies, aquest Arquebisbat vol rectificar el següent: a la ciutat de Barcelona, no hi ha 

només les parròquies que l’anomenada nota cita, sinó que el nombre total dels centres de culte catòlics, només a la 

ciutat, és de 845. Aquesta xifra inclou 139 parròquies, 121 centres de culte, 421 comunitats religioses amb oratori, 23 
centres culturals catòlics i 141 escoles i col·legis catòlics amb centre de culte. 

Barcelona, 29 d’abril de 2009 

 


