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 SOTA EL MANTELL DE 
MARIA, MARE DE LA VIDA 

 
 

Convidem tots els feligresos a la Missa del Roser, que celebrarem 
dissabte vinent, en l’inici de la Festa Major de Sarrià. Voldríem 

aixoplugar-nos a  l’ampar del seu mantell  maternal: en començar 
el curs pastoral la família parroquial s’aplega al voltant de la 
Mare! Ella és veritablement Mare de la vida, perquè ella és el 

model més convincent d’acollida de la vida. En efecte , Maria és la 
dona que ha engendrat a Jesús -Vida, compartint el seu Evangeli 
de la Vida. Redimida de manera eminent, és la persona humana 
que ha donat inici a la cultura de la vida nova, inaugurada per 

l’Encarnació del Fill  de Déu. Maria és la dona forta que defensa i  
protegeix la vida. En aquest sentit, ¿no necessitem la seva 

fortalesa en l’hora que vivim? Tota vida és preciosa. Educats per 
Maria els cristians acullen Jesús i la seva vida divina i  respecten  

i  tenen cura amb passió genuïnament humana la vida en si 
mateixa i  la dels altres, tota vida. Voldríem que a la nostra 

parròquia la causa de la vida fos la més estimada. És a Maria, 
doncs, que li  confiem la causa de la vida: la del nombre immens 
d’infants als quals s’impedeix de néixer, la dels pobres als quals 
se’ls fa difícil viure, la dels d’homes i  dones víctimes de violència 
inhumana, la dels ancians i  malalts morts per la indiferència o 

per una presumpta pietat. La Festa del Roser sigui  
per a tots la Festa de la Vida! 

 
 
 

 

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).  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.  
 

CONSELL EDUCATIU DE L’ESPLAI. Aquest dimarts dia 29 de setembre tindrà lloc la reunió amb els  
pares responsables de l’esplai així com també amb els monitors responsables, per a avaluar la sortida de 
campaments i coordinar el nou curs. La trobada tindrà lloc a la sala de la rectoria a les 20h. Desitgem de t ot cor 
que treballem a l’uníson en bé dels infants.  
 

CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ. Un dels grups de confirmació d’aquest any ja comença: aquest dimarts 
dia 29 a les 17’15h. Una colla de joves inicien el primer encontre per a preparar-se per a rebre el sagrament de 
la confirmació d’enguany. Encara s’és a temps d’afegir-s’hi. Parleu amb Mn. Carles. 
 

EL TESTIMONIATGE DE LA MONTSERRAT CANALS. Morí en la pau de Crist el dia de la Verge la 
Mercè. Ens ha deixat un bon testimoniatge de vida cristiana, i d’estimació a la parròquia. Mare d’un monjo, en 
Lluís Miralbés, portava la santa muntanya al cor. Era també terciària fransciscana. A la Parròquia serví en 
l’animació del cant litúrgic i  treballà molts anys amb les associades del Casal Beat Pere Tarrés.  
 

OCTUBRE, MES DEL ROSARI. De dilluns, a divendres, durant el mes d’octubre, es resarà el Sant Rosari a 
la Capella de la Puríssima, a les 19:30. Es començarà el proper dijous, primer d’octubre.  
 
 
 

 
 



EL ROSARI EN LA VIDA CRISTIANA 
 

 

El rosari és exactament alguna cosa que duc a terme sense pensar, igualment com respirar. Respirar és molt 
important per a mi. Jo respiro tot el temps, però mai he donat una conferència sobre la respiració. Resar el 
rosari, de la mateixa manera que respirar, és simple (...)  L’avemaria és una mena d’homilia, una homilia que 
ens parla solament de Déu. Neix de La Paraula que Déu ens adreça, Paraula que trenca el silenci entre Déu i 
nosaltres. Les primeres paraules de la pregària són aquelles que l’àngel adreça a Maria: “Déu vos salve 
Maria, plena de gràcia”. El començament de qualsevol cosa és  la Paraula que escoltem. Sant Joan escrigué: 
“En això consisteix l’amor, no en què nosaltres estimem Déu, sinó en què Ell ens ha estimat primer i ha 
enviat al seu Fill com a víctima de propiciació pels nostres pecats”. De fet, en l’època de Sant Domènec, 
l’avemaria estava composta solament per les paraules de l’àngel i d’ Elisabet. 
 

Sovint  concebem la pregària com l’esforç per a parlar amb Déu. La pregària sembla a vegades una lluita per 
a relacionar-te amb un Déu distant. ¿Nosaltres ho entenem així? Però aquesta pregària tan simple que és el 
rosari ens recorda que no és així. No som nosaltres els qui trenquem el silenci. Quan nosaltres parlem és en 
resposta a paraules rebudes. Nosaltres entrem en una conversa que ja començà sense nosaltres. L’àngel 
proclama la Paraula de Déu, i això crea un espai en el qual podem dir: “Santa Maria, Mare de Déu”.  
 

La nostra vida pateix freqüentment a causa del silenci. Hi ha un silenci del cel, que a voltes ens sembla que 
està tancat. Hi ha el silenci que a voltes ens separa els uns dels altres. Però la Paraula de Déu ens arriba per 
mitjà de la predicació i obre en plenitud les seves barreres. Nosaltres som aleshores alliberats del nostre 
mutisme, ens tornem capaços de parlar. Sentim arribar les paraules, les paraules dirigides a Déu i les paraules  
entre nosaltres.  
 

Tal vegada, nosaltres podem anar més lluny. El mestre Eckhart va dir: “Nosaltres no resem, nosaltres som 
resats”. Les nostres pròpies paraules són la ressonància, el perllongament de la paraula que ens dirigim. Les  
nostres oracions són Déu que resa en nosaltres, beneeix i glorifica en nosaltres. Com escrivia Sant Pau, quan 
clamem “Abbà, Pare!”, “l’Esperit en persona s’uneix al nostre esperit per a confirmar que som fills de 
Déu...”. Les salutacions  de l’àngel i d’Elisabet a Maria prossegueixen per mitjà de les paraules que nosaltres 
li dirigim.  
 

La segona meitat de l’oració de l’avemaria fa eco a la primera. L’àngel digué: “Déu vos salve, Maria, plena 

de gràcia”. En la nostra boca, aquesta és la mateixa salutació. “Santa Maria”. Elisabet diu: “El fruit del 
vostre ventre, Jesús”, i nosaltres diem: “Mare de Déu”. Nosaltres som guanyats per la Paraula de Déu. En la 
nostra oració és Déu qui parla en nosaltres. Som portats en aquell diàleg que és la vida de la Trinitat. Cada 
avemaria evoca el viatge individual que cada u de nosaltres ha de dur a terme, des del naixement a la mort. 
Cita els tres moments de la nostra vida dels quals en podem estar absolutament segurs: naixem, vivim ara i 
morirem algun dia. Al·ludeix a l’origen, al començament de tota vida humana, la concepció en el si maternal.  
Ens situa ara, en el moment en el qual nosaltres demanem a Maria la seva intercessió. També esguarda la 
mort, la nostra mort. És una oració increíblement física, que està marcada per l’inevitable drama corporal de 
tot cos humà, que neix, viu i ha de morir (...) 
 

L’avemaria és, doncs, l’oració del viatge que cada u de nosaltres ha de recórrer, del naixement a la mort, 
passant pel moment present. Però al cap i a la fi,  la nostra vida no té sentit en si mateixa, com a història 
privada, individual. La nostra vida té sentit solament si està emmarcada dins d’una història més àmplia, que 
s’estén  des del començament fins a un final desconegut, des de la creació al regne. I aquesta llarga trajectòria 
és donada pels misteris del rosari que relaten la història de la redempció.  
 

¿Per què la repetició? Perquè, de manera semblant a altres tradicions d’oració mental, la constant repetició de 
les mateixes paraules pot realitzar en el nostre cor una lenta però profunda transformació. Quan nosaltres 
estimem sabem que no n’hi ha prou amb dir una sola vegada “t’estimo”. Volem dir-ho una i altra vegada, 
esperant que l’altra persona desitjarà escoltar-ho una vegada més (...). Quan nosaltres recitem el rosari,  
celebrem que el Senyor està veritablement amb nosaltres, que nosaltres estem en la seva presència, i davant 
d’Ell repetim les paraules de l’àngel: “El Senyor és amb vós”. És una oració de la presència de Déu (...)  En el 
rosari, nosaltres no tractem de pensar en Déu. Al contrari, fruïm les paraules que l’àngel ens dirigeix a cada u 
de nosaltres: “El Senyor és amb tu”. Nosaltres repetim contínuament les mateixes paraules, amb la vitalitat 
inesgotable dels fills de Déu, que s’alegren de la Bona Nova.  
 

                                                                                                     Timothy Radcliffe, Ex-General dels dominics 
 
 
 

 

 
 

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 


