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PREGÀRIA  
DE PENTECOSTA 

 

Vine enmig de nosaltres, Esperit Sant, 
il ·lumina les nostres ments i  els nostres cors, per tal que 

fem espai en la nostra vida a la responsabilitat de 
membres vius de la teva Església. 

Dóna’ns intel·l igència i  cor perquè visquem en l’amor i 
la pregària, perquè siguem un signe d’esperança que 
silenciosament produeix en el món el teu regne de 

justícia, d’amor i de pau. 
 

Esperit de saviesa i d’intel·ligència: en un món 
fragmentat i  sovint incapaç de trobar el sentit de la vida, 
fes descobrir que tot té  un sentit i  ajuda’ns a reconèixer 

el signes de la teva presència. 
Fes capaços els nostres joves d’anar més enllà de les 

aparences i  les suggestions, per a comprendre la veritat 
de les coses i  per construir la veritat en la seva vida.  

 

Esperit de consell: inspira les nostres decisions, perquè no siguin mai dictades pel caprici, per la mandra o pel 
conformisme, sinó adreçades a edificar la comunitat cristiana a través del do de la pròpia vida. 

 

Esperit de fortalesa: sostén-nos en el moment de la prova, de la feblesa i  de la temptació, perquè no s’extingeixi 
mai el desig de tu que has posat en els nostres cors. 

 

Esperit de ciència: desvetlla sempre la frescor de la pregunta, l’emoció de la descoberta, perquè puguem 
contribuir, amb la intel·ligència i  les energies que tu has donat, a construir un món més just, en el qual el 

coneixement i  la tècnica serveixin a la promoció de l’ésser humà i no l’esclavitzin. 
 

Esperit de pietat: ensenya’ns a estimar i a ser grats envers tots aquells de qui  hem rebut amor,   
i  a respondre amb el bé a aquells que ens  fan el mal.  

 

Esperit del sant temor de Déu: encén en nosaltres el desig de la Paraula de Déu i dels sagraments  
que nodreixen la fe, especialment la sagrada Eucaristia! 

 
LA MISSA DE LA FESTA DEL BEAT PERE TARRÉS.  La col·lecta, que es farà a l’ofertori,  es 
destinarà a la Postulació de la Causa de canonització. Aquest dia podrem venerar per primera vegada el 
reliquiari, obra de l’orfebre Manel Tena i Garriga.  
 

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, 2 de juny, en acabar la missa de les  
10:00 fins a 11:00,  a la Capella del Santíssim. Dirigeix Mn. Manel.  
 

 

DANYS AL ROSETÒ. N’estem molt dolguts. La causa no estat cap fenomen imprevist de la natura, sinó un 
grup de nois del barri amants de la pilota, que dies passats, a les onze de la nit, van escollir com camp 
d’esport  la Plaça de l’Església, i com a objectiu el preciós rosetó del temple. Diversos petits vitralls han estat 
romputs. Costarà diners! Però això no és un fet aïllat, ni associat a la nocturnitat. En  ple dia, hem hagut  
d’aturar, amb el millor somriure, altres nois jugant a futbol davant el temple, i escollint com a porteria la seva 
porta principal, amb l’evident risc d’una trencadissa dels vidres del cancell. En ser advertits, la seva resposta 
ha estat que no hi ha cap cartell que prohibeixi jugar a futbol en la plaça! La cultura del respecte cívic sembla 
allunyar-se cada vegada més del nostre horitzó.  
 

SARRIÀ-MONTSERRAT A PEU. És una iniciativa conjunta del Centre Excursionista “Els Blaus” i del 
nostre Centre Parroquial. La sortida serà divendres, 5 de juny, a les 8 del vespre, de la Plaça de Sarrià. 
L’arribada a les 9 del matí a l’Ermita de Sant Miquel. Cal portar sopar i esmorzar. Inscripció prèvia a les  
respectives secretaries.  
 
 

 
 
 

 
 
 

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 

 

 


