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“FÉU VENIR UN INFANT, EL POSÀ 
AL MIG, EL PRENGUÉ EN BRAÇOS” 

 
 

 

El gest de Jesús en l’evangeli d’avui és la lliçó més preciosa que podia 
donar als deixebles, tan preocupats per saber “quin d’ells seria el més 

important”. La resposta de Jesús és espiritual i pedagògica. L’infant és 
el pobre per excel·lència, l’indefens, aquell que viu una condició de total 
dependència de qui pot tenir-ne cura o potser abandonar-lo. Heus ací, 

doncs, el signe de qui és “el servidor de tots”. Aquell que sap acollir i 
abraçar els qui no compten per a res, que sap col·locar-se en el lloc dels 
últims. Jesús mateix dirà en un altre circumstància: “En la mesura en 

què ho vau fer a un d’aquests germans meus tan petits, a mi m’ho féreu”. 
Sí, en la comunitat cristiana el primer lloc pertany a qui accepta seguir 
fidelment el camí de Jesús, el qual en el servei i en l’abaixament fins a 

la creu sempre i únicament cercà el darrer lloc. 
 
 

 

DIJOUS, SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ 
 
A la ciutat de Barcelona, dijous 24 de setembre, és festa de precepte. L’horari de misses és, 
per tant, com un diumenge. I dimecres, vigília de la festa, hi haurà missa a les 18:00 i  a les 
20:15 h. En els nostres dies, també Maria continua essent “redemptora de captius” i ens 
demana que l’ajudem en aquesta missió  treballant per fer de Barcelona una ciutat més 
humana i respectuosa, alliberada  dels vells i  moderns esclavatges que avui malmeten la 

seva imatge i  que ens entristeixen profundament.  
 

 

TORNEM A L’HORARI  HABITUAL DE MISSES. Ahir ja es va celebrar la missa de les 18:00 h de la 
tarda, i avui es recupera la missa de les 8:30 del matí, que són les úniques que se suprimeixen durant l’estiu. 
 

INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI. Les inscripcions es poden realitzar del 28 de setembre al 2 d’octubre, 
de 17:00 a 19:00 h, a la Rectoria (C/ Rector Voltà, n.5). El “Full Dominical” d’avui inclou un suplement amb 
una bona informació sobre el nou catecisme al servei de la iniciació cristiana dels infants: “Jesús és el 
Senyor”,  aprovat pels nostres bisbes i d’interès per als pares, avis, catequistes i feligresos en general.  
INSCRIPCIONS A L’ESPLAI. Els pares interessats poden informar-se i fer la inscripció en l’horari habitual  
del despatx parroquial (dilluns, dimecres i divendres de 17:30 a 20:00).   
 

CURS BÍBLIC. Cada any la Mª Montserrat Puig ens l’ofereix. Es començarà el dilluns 5 d’octubre, a la 
rectoria. Hi haurà dos grups a escollir i les classes seran els dilluns alterns. Hi haurà la possibilitat de dos 
horaris: de 5 a 6.15 de la tarda, o bé de 6.30 a 7.45 de la tarda. El tema serà el mateix. Enguany s’estudiaran les  
cartes de sant Pau als Efesis, als Filipencs, als Colossencs i a Filèmon.  
 

L’ECONOMIA A L’ESTIU. Hem tancat, com ja és habitual, amb números vermells. Donem les gràcies  a tots 
els feligresos que, malgrat la crisi econòmica, continuen fent generosa i responsablement les seves aportacions  
per al manteniment de la parròquia i per a la Càritas, entitat que està assistint a la nostra diòcesi tantes famílies  
que pateixen la crisi econòmica.  
 

LA MISSA DE LA FESTA MAJOR.   La celebrem tradicionalment el primer dissabte d’octubre, a les 20:15, 
en honor de la Mare de Déu del Roser. És una celebració que també té el caràcter de inici del curs pastoral, i en 
ella hi som tots convidats, especialment tots els grups i entitats eclesials o no del barri. Festa oberta a tots els 
sarrianencs, nous o antics, que s’estimen una tradició que els ve de tan lluny.  
 

 



DECLARACIÓ FINAL DEL CONGRÉS “HOMES I RELIGIONS” 
CELEBRAT A CRACÒVIA 

 
Del 6 al 8 de setembre ha tingut lloc a Cracòvia el Congrés “Homes i Religions”, convocat pel cardenal Stanislaw Dziwisz i la Comunitat 

de Sant Egidi, amb el títol “A setanta anys de la Segona Guerra Mundial. L’Esperit d’Assís a Cracòvia”.  
Hi participà el Cardenal Arquebisbe de Barcelona, el qual llegí una ponència que fou valorada molt positivament.  

 

 
 
Nosaltres, homes i dones de religions diferents, ens hem citat en l’antiga ciutat de Cracòvia, a Polònia, 
setanta anys després del començament de la Segona Guerra Mundial: per pregar, per dialogar, per fer créixer 
un humanisme de pau. Retem homenatge a la memòria de Joan Pau II, fill d’aquesta terra. Fou un mestre del 
diàleg i testimoni tenaç de la santedat de la pau, capaç de donar una visió en temps difícils: l’esperit d’Assís. 
 

Aquest esperit ha alenat en molts canvis pacífics del món. Així, en 1989, fa vint anys, Polònia i l’Est europeu 
retrobaren la seva llibertat. Precisament el setembre de 1989, a Varsòvia, homes de dones  de distinta religió, 
reunits per la Comunitat de Sant Egidi, clamaren amb força el seu amor per la pau: “Mai més la guerra!” A 
aquest esperit ens hem mantingut fidels, malgrat que, en els anys transcorreguts, són massa els qui han cregut  
que la violència i la guerra poguessin resoldre els problemes i els conflictes d’aquest món.  
 

Sovint s’oblida l’amarga lliçó de la Segona Guerra Mundial. I tanmateix ha estat una enorme tragèdia en la 
història humana. Hem anat com a pelegrins a Auschwitz, conscients de l’abisme al qual la humanitat davallà. 
Era necessari  t ornar a aquest  abisme del  mal  per a ent endre mil lor el  cor de l a històri a! No es  pot  oblidar t ant  dolor! 
 

És necessari esguardar als patiments del nostre món: els pobles en guerra, els pobres, l’horror del terrorisme, 
les víctimes de l’odi. Hem escoltat el crit de tants que sofreixen. Pobles sencers són hostatges de la guerra i 
de la pobresa, molts deixen les seves cases, molts han desaparegut i han estat segrestats, o viuen en la 
inseguretat.  
 

El nostre món està desorientat per la crisi d’un mercat que es creia omnipotent, i per una globalització sovint 
sense ànima i sense rostre. La globalització és una ocasió històrica, encara que sovint s’hagi preferit viure-la 
en una lògica d’enfrontament de civilitzacions i religions. No hi ha pau per al món quan mor el diàleg entre 
els pobles. Cap home, cap poble és una illa! 
 

Les nostres tradicions religioses, en les seves diferències, diuen juntes amb força que un món sense esperit 
mai serà humà. Aquestes indiquen el camí de retorn a Déu, que és l’origen de la pau. L’esperit i el diàleg 
donaran un ànima a aquest món globalitzat! Un món sense diàleg serà esclau de l’odi i de la por a l’altre. Les  
religions no volen la guerra i no volen ser emprades per a la guerra. Parlar de guerra en nom de Déu és una 
blasfèmia. Cap guerra no serà mai santa. La humanitat sempre és derrotada per la violència i pel terror.  
 

L’esperit i el diàleg indiquen el camí per a viure junts en pau. Hem descobert amb més claredat que el diàleg 
allibera de la por i de la desconfiança envers l’altre. És la gran alternativa a la guerra. No debilita la identitat 
de ningú i fa descobrir el millor d’un mateix i de l’altre. Mai es perd res amb el diàleg. El diàleg escriu millor 
la història, mentre que l’enfrontament obre abismes. El diàleg és l’art de viure plegats. El diàleg és el do que 
volem per al segle XXI. 
 

Per tant, partim de la memòria de la Segona Guerra Mundial, de la profecia de Joan Pau II, com a pelegrins 
de pau, construint amb paciència i audàcia una nova etapa de diàleg, que uneixi en la pau als qui s’odien i als  
qui s’ignoren, a tots els pobles i a tots els homes. Que Déu concedeixi al món sencer, a cada home i a cada 
dona, el meravellós do de la pau! 
 
Missa: Feiners: 8:00, 10:00  i  20:15. Horari d’estiu: Dissabtes i Vig ílies de festa:  18:00 i  20:15.  Diumenges: 8:30,  10:00, 11:30,  13:00 i 20:15.  Confessions: 
dies feiners de 8:45 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 


