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 “S’AIXECÀ UN FORT TEMPORAL” 
 

“Passem a l’altra riba”, els diu Jesús. Sona a provocació. 
La fe no és una anestèsia, sinó un continuat estímul a la 

conversió. Contràriament al que pensa una certa cultura, 
res més fluid i dinàmic que ser deixeble del Mestre. Quan 
en la vida i en la fe, pensem que ja hem arribat, el Senyor 
ens empeny a anar mar endins!  Hi ha moments en la vida 
en què tenim la impressió d’enfonsar-nos, trasbalsats pel 

dolor o pels nostres errors. I sembla que Jesús dorm. 
Dorm, però és en la barca per a compartir el nostre destí. 
Moltes vegades la imatge de la barca ha estat emprada per 

descriure la comunitat cristiana que ha de travessar les 
tempestes de la història. Les onades cauen sobre la barca i 

aquesta fa aigües. Dificultats internes causades per la 
nostra manca de fe. Dificultats externes que provenen dels 

qui no digereixen l’Església i la volen enfonsar. 
Tanmateix, malgrat nosaltres cristians, el somni de Déu  és 
que l’Església romangui, existeixi, i aplegui homes i dones 

de cultures diverses en l’única esperança, en l’únic 
Senyor.  Sí, Jesús navega amb nosaltres,  

no tinguem por! 

DIVENDRES COMENÇÀ UN ANY SACERDOTAL 
   

El papa Benet XVI, amb motiu del 150 aniversari de la mort del sant rector d’Ars, 
Joan Maria Vianney, ha convocat un Any Sacerdotal, el qual va començar 

divendres 19 de juny, solemnitat del Sagrat Cor de Jesús i  es clourà la mateixa 
solemnitat de l’any 2010, amb un lema: “Fidelitat de Crist, fidelitat del 

Sacerdot”. El Papa ha indicat que amb aquest Any es vol “afavorir la tensió dels 
sacerdots cap a la perfecció espiritual de la qual depèn, sobretot, l’eficàcia del 
ministeri”. També ha dit que es pretén ajudar el poble de Déu “a percebre cada 

vegada més la importància del paper i de la missió del sacerdot en l’Església i en 
la societat contemporània”. Tant de bo ens ajudi a valorar com cal les vocacions 

sacerdotals, a crear un clima més propici entre els joves sobre una vocació tan preciosa i a pregar 
insistentment perquè el Senyor ens doni aquest do en nombre suficient. Preguem molt pels sacerdots! 

 

DIMECRES, FESTA DEL NAIXEMENT DE SANT JOAN BAPTISTA. Encara que no és un dia dit “de 
precepte”, recomanem de participar en l’Eucaristia. Misses: 8:30; 10:00 i 20:15. “Enmig de vosaltres n’hi ha 

un que no coneixeu” (Jo 1,26). Potser és l’afirmació del Baptista que més urgentment ressona encara avui. 
Joan aixecà un dit en la direcció justa, la de la història, la de Déu que s’ha fet home! 
 

CENTRE PARROQUIAL. Dimarts 23, Revetlla de Sant Joan al pati del Centre. Hi sou tots convidats. Si 
som una bona colla ens ho passarem d'allò més bé i ens acomiadarem fins el curs vinent. 
 

COL·LECTA DE CARITAS DEL DIA DE CORPUS.  Vàrem recollir 6.055,00 €.  Gràcies a tots! 

 
 

 
 

ATENCIÓ ALS HORARIS D’ESTIU  
 

Com cada any suprimirem dues misses: la dels dissabtes a les 18:00, i la dels diumenges a les 8:30 del matí.  
L’horari d’estiu començarà el dissabte 4 de juliol (ja no hi haurà missa de sis), s’allargarà tot el juliol i 

l’agost, fins al dissabte 19 de setembre en què reemprendrem  l’horari habitual. Tanmateix, el mes d’agost, 
l’horari del despatx parroquial es reduirà a un sol dia, els dimecres de 17:30 a 20:00 h.  

  

 
 



UNA DISTÀNCIA QUE CAL FRANQUEJAR 
 

La caritat de Crist té capacitat per a pacificar-nos i per alliberar-nos, i també per a trasbalsar-nos. Així en 
pot sorgir allò que podem anomenar caritat positiva i també allò que es pot qualificar de caritat negativa. 

Quan comencem a prendre consciència de la caritat fraternal, trobem encara el mitjà de falsejar la situació 
donant-li un caire negatiu. El nostre mateix vocabulari en porta la marca. Vegem-ho. 
 

A voltes ens acusem d’haver dit mal dels altres. Això és una falta de caritat, certament. Ara bé, ¿és el 
veritable problema? Vegem-ne el caire negatiu: “¿Hem dit o no mal dels altres? Aleshores si no hem dit mal 
dels altres tot va bé, no hem mancat a la caritat....” Però és que el veritable problema és de dir bé dels altres. 
Quan jo no dic bé dels altres, falto a la caritat. La caritat veritable, la caritat de Crist, és la presa de 
consciència que, en un cert nombre de circumstàncies, serem constructius si diem dels altres el bé que hi ha 
que dir. Caritat positiva. 
 

També pot ser que ens acusem d’haver dividit els altres: grup familiar, associació, equip, parròquia. És cert, 
hem mancat a la caritat. Però restem en un pla negatiu. El veritable problema és que ens hem de pregunt ar: 
¿Hem unit o no? Vivim en la caritat de Crist quan vivim en la preocupació d’unir: persones, famílies, grups, 
etc.  que s’entenen malament. Pel que fa a la crítica: ¿el veritable problema és saber si hem criticat o no? 
¿No és més aviat saber si hem encoratjat o no? Actitud constructiva, específica de la caritat de Crist. 
Encoratjar els qui formen part de la mateixa comunitat, encoratjar les famílies, els joves. I, per què no, 
encoratjar també els nostres mossens! ¿Algú ha pensat que per a un sacerdot que parla davant el poble 
cristià durant anys cada diumenge, li sigui un gran bé anar un dia a dialogar amb ell? ¿Quan hem anat a 
animar-lo? 
 

La caritat de Crist és en nosaltres força, capacitat constructiva, dinamisme. Aquest dinamisme ens 
col·locarà davant el problema essencial, el de la distància que cal franquejar. La capacitat pròpia de 
l’autèntica caritat, de la caritat de Crist, és la de fer-nos anar a trobar l’altre més enllà d’aquesta distància. 
Tots patim, sacerdots i laics, joves i adults, el risc constant de malentès, i aquesta capacitat extraordinària 
que tenim de carregar damunt l’altre la responsabilitat...¿Qui franqueja primer la distància? “En això 

consisteix l’amor de Déu: ha enviat el seu Fill...”. Per a sant Joan, l’amor, la definició mateixa de l’amor, 
és franquejar la distància, fer el primer pas, gratuïtament, anar a trobar l’altre al més aviat possible, en totes 
les circumstàncies difícils. 
 

En tots els grans problemes de l’Església avui, ¿què fem nosaltres, pràcticament, per franquejar la distància, 
per fer realitat la caritat de Crist, per viure-la? Allò que ens hauria de caracteritzar en tant que cristians és la 
nostra capacitat d’anar a trobar els altres. Sortir del nostre petit cercle, del petit grup, on les relacions potser 
ens són fàcilment gratificadores: Què bé que ens entenem! 
 

Déu no s’entreté a esperar-nos, ve i franqueja per mitjà del seu Fill la distància que ens separa d’Ell. 
Deixebles del  Crist, ¿no hem de fer el mateix nosaltres? Si jo no franquejo la distància per anar davant de 
l’altre, per anar a cercar-lo allí on és, per oferir-li allò que espera, és que no estic transformat per la realit at 
de Crist. En l’Eucaristia, el do més gran de l’Amor, Crist ha franquejat la distància i se’ns dóna totalment. 
Som nosaltres els qui sovint, en nom del nostre petit sistema de circulació reglamentada, li posem barres, 
fletxes i, fins i tot, aparcaments autoritzats, en els nostres grups.  
 

En la terminologia de sant Joan, el “món” és el medi pagà que s’oposa al missatge de Crist. Justament 
perquè l’amor és encomanadís, el “món” es malfia. Si hom va amb amor cap als altres, ells senten, 
obscurament, que acceptar aquest amor és en certa manera comprometre’s també ells, entrar en joc. I ells en 
defugen el contagi, protegeixen la seva llibertat, la seva independència, la seva comoditat. La seva intuïció 
els diu que, si entaulen aquest diàleg, corren el risc de trobar-se enduts més lluny que no volen. Diem “ells”, 
però el mateix problema tenim “nosaltres”. Si entrem en l’amor del Crist, entrem en la Vida. Però no hi ha 
ésser vivent que no tingui necessitat de nodrir-se, de vestir-se, de tenir cura d’ell mateix, de reposar. 
Aquestes exigències, a nivell espiritual, s’anomenen pregària, eucaristia, humilitat, pobresa, esforç, servei 
desinteressat, generositat, veritable caritat! 
 
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 

 

 
 


