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L’ASCENSIÓ DEL SENYOR: L’HORA DE LA MISSIÓ 
. 

“Jesús, el Senyor, després de parlar-los, fou endut al cel i s’assegué a la 
dreta de Déu. Ells se n’anaren a predicar per tot arreu”. Sorprenentment, 
l’Evangeli avui parla més dels apòstols que de Jesús. D’una missió que 

reben, i que jo rebo amb ells: “Aneu per tot el món i prediqueu 
(=anuncieu) a tothom la Bona Nova de l’Evangeli”.  Aquí hi ha tota la 
missió dels batejats: “anuncieu”. No diu: organitzeu, ocupeu els llocs 
clau, legisleu, sinó simplement: “Anuncieu”. Què? L’Evangeli. No les 
nostres idees, no les nostres utopies humanes, no la solució de tots els 

problemes, no una política: només l’Evangeli, la història de Crist. Marc 
afegeix: “I el Senyor cooperava”. El verb grec sona així: “El Senyor era 
la seva energia”. I, encara, hi descobrim l’afirmació més compromesa: 
“Els qui creuran i es faran batejar, se salvaran; els qui no creuran, seran 
condemnats”. Es refereix Jesús als qui anomenem “no creients”? El que 
sí podem estar segurs és que, sobretot, es  refereix a nosaltres mateixos. 
que hem conegut i anunciat la Bona Nova. Pel que fa als altres, “els de 
fora”, nosaltres no ens en podem erigir en jutges, fins a condemnar-los 

perquè els considerem incapaços o impossibilitats d’adherir-se a la 
veritat de l’Evangeli. No podem oblidar que la fe “dels altres” depèn en 
gran part, de nosaltres: de la manera com els presentem i comuniquem 
l’Evangeli; de com els mostrem el rostre de Déu. Depèn, en gran part, 
del nostre testimoniatge. Veritablement l’Evangeli no és confiat a un 
llibre o a un instrument de comunicació, sinó a nosaltres: és la nostra 

vida la que els ha de ser un “evangeli vivent”.  
 
 

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, 26 de maig, en acabar la missa de les  

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

CATEQUESI D’INFANTS. Demà dilluns, a les 8 del vespre, al Centre Parroquial,  reunió amb els pares de 

la catequesi, amb els quals revisarem el curs.  Tanmateix, dijous vinent, a les 6 de la tarda, tindrà lloc el final 

de curs de la nostra Catequesi, amb una Eucaristia davant el sepulcre del Beat Pere Tarrés.  
 

JORNADA MUNDIAL DE LES COMUNICACIONS SOCIALS. Avui se celebra a tota l’Església. 
Benet XVI ha escrit un missatge per a aquesta Diada que trobareu a la nostra web i en còpies del text íntegre 

a la tauleta del cancell del temple: “Noves tecnologies, noves relacions. Promoure una cultura de respecte, 
de diàleg i d’amistat”.  
 

CENTRE PARROQUIAL.  Avui, diumenge 24 de maig, a les 12 del matí, la companyia “L'Evocador” 
ens oferirà Les mil i una nits...més una!,  l'espectacle de teatre familiar que ho té tot: Aventura, humor, 

música, màgia i titelles. Un espectacle del Teatre del Raval! També avui, a 2/4 de 7 del vespre, “Males 

Companyies” ens oferirà l'obra Vuit Dones, tragi-comèdia de Robert Thomas. Un home és trobat mort a la 

seva habitació. Cada una de les vuit dones  que l'envolten té motius per a ser sospitosa de la seva mort, però 

només una d'elles sap la veritat de tot plegat. Al teatre del Centre. Fins aviat! Teatre del CP Sant Vicenç de 
Sarriá C/ Pare Miquel de Sarrià, 8 Tel.  93 203 97 72 (reserves) Espectacle per a tota la família. 
. 

VETLLA DE PENTECOSTA AL MONESTIR DE LES BENETES. Dissabte vinent, 30 de maig, a les 9 
del vespre, se celebrarà una Vetlla de Pentecosta al Monestir de Sant Pere de les Puel·les, (Carrer Anglí 55: 

tel. 932 038 915 i www. benedictinescat.com) 

 
 

 
 

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 

 

 
 
 



 

DAVANT LES ELECCIONS EUROPEES 
 
 

“Construir una millor casa europea”, així es titula la Declaració de la Comissió dels Episcopats de la Comunitat Europea (COMECE) 
sobre les pròximes eleccions al Parlament europeu, signada pel President Mons. Adrianus van Luyn, Bisbe de Rótterdam (Holanda) i els 

bisbes dels diversos països europeus que integren la Comissió,  declaració que fou publicada a Brussel·les el passat 20 de març. 
 
 

Les eleccions europees: Una oportunitat per a construir una Europa millor 
 

Després de 64 anys de desenvolupament pacífic, i als 20 anys de la caiguda del Taló d’Acer, que va posar fi a la 

divisió del continent, el procés d’integració europea mereix ser valorat, malgrat algunes llacunes. Per aquest 

motiu, el Bisbes de la COMECE donem suport i promovem la Unió Europea com a projecte d’esperança per a 
tots els ciutadans. 
  
Fins i tot en aquest temps d’incerteses degudes a la crisis financera i econòmica, la Unió Europea ha demostrat 

ser una casa segura que s’esforça per a preservar l’estabilitat i la solidaritat entre els seus membres. Avui, en el 
2009, la Unió Europea té la capacitat i els mitjans per a respondre als reptes més urgents i apressants del nostre 

temps. Participant en l’elecció del Parlament Europeu, tots els ciutadans tenen la possibilitat de contribuir al 

desenvolupament i a la millora de la Unió Europea. 
 

La participació en les eleccions: un dret i una responsabilitat 
 

L’Església catòlica ha recolzat des del principi el projecte d’integració europea i continua donant-li suport avui. 

Tot cristià té, no solament el dret, sinó també la responsabilitat de comprometre’s activament en aquest projecte 

exercint el seu dret de vot. 
 

La participació dels cristians és essencial per a redescobrir l’ “ànima d’Europa” que és vital per a respondre a 

les necessitats fonamentals de la persona humana i per al servei del bé comú. 
 

El Parlament Europeu, a través dels seus poders i les seves competències (que seran encara reforçades quan es 

conclogui el procés de ratificació del Tractat de Lisboa), ha de contribuir a respondre a aquestes aspiracions i 

objectius. 
 

Allò que esperen els cristians del Parlament Europeu 
 

Els principis fonamentals de tota societat són la dignitat humana, la promoció del bé comú. Per aquest motiu, 

aquests principis han de trobar-se en el cor mateix de totes les polítiques de la Unió Europea. Tenint en compte 

l’important paper dut a terme pel Parlament Europeu, esperem dels seus membres que participin i contribueixin 
activament en el següent: 
 

Respectar la vida humana des de la concepció a la mort natural, com a part integrant de les legislacions, 

programes i polítiques de la Unió Europea en el seu conjunt. 
 

Donar suport a la família fundada sobre el matrimoni, - entès com la unió entre un home i una dona- com a 

unitat bàsica de la societat. 
 

Promoure els drets socials dels treballadors procurant-los condicions de treball respectuoses de la seva salut, 
de la seva seguretat i de la seva dignitat. 
 

Promoure una governabilitat econòmica fundada en valors ètics dirigida a un desenvolupament humà 

sostenible, en el si de la Unió Europea i a nivell mundial.  
 

Promoure la justícia en les relacions de la Unió Europea amb els països en vies de desenvolupament  

mitjançant una assistència financera i una relacions innovadores. 
 

Demostrar la solidaritat mitjançant l’elaboració de polítiques d’ajuda en relació als  més dèbils  i més  

necessitats en la nostra societat (en particular, els discapacitats, els qui demanen asil, els immigrants) 
 

Protegir la Creació mitjançant la lluita contra el canvi climàtic i animant a tenir un estil de vida basat  en la 

moderació. 
 

Promoure la pau en el món mitjançant una política exterior de la Unió Europea coordenada i coherent. 
 

Il·luminats i guiats per l’ensenyament de Crist, els cristians estan disposats i desitjosos de contribuir a la 
satisfacció d’aquestes aspiracions, en l’esperit de la declaració del Sant Pare Joan Pau II: “La inspiració 

cristiana pot transformar la integració política, cultural i econòmica en una convivència en la qual tots els  

europeus se sentin en la seva pròpia casa” (“Ecclesia in Europa”,  121) 

  

 


