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ACCIÓ DE GRÀCIES 
EN EL 75è ANIVERSARI 

DE NOCES! 
 

Dimecres 4 de novembre de 1934, a l’antiga església de Sant 
Genís dels Agudells, els feligresos Antonio Estrada Rubiola  

i Anna Martinet Carmona s’uniren en matrimoni, i ara n’han 
celebrat el 75 aniversari, una fita que ben poques parelles 

assoleixen. Enhorabona! Al seu pis del carrer Dalmàcia, el dia 
del seu aniversari, Mn. Manel els celebrà la Missa, a la qual hi 
assistiren també els quatre fills: Mercè, Maria Antònia, Montse 

i Josep Maria, acompanyats d’ algunes amigues i veïns.  
La fotografia ens mostra el grup, tot just acabada l’Eucaristia, 

la qual va ser seguida amb molta atenció, participació i joia. L’Antonio nasqué el 26 de juny de 1914, i malgrat veure-hi 
molt poc, surt pels nostres carrers, que coneix tan bé, es passeja pel  Mercat o el podem trobar assegut tranquil·lament en 
un banc a la plaça. Tanmateix, procura no faltar mai a la missa dominical a la Parròquia. L’Anna, nascuda l’ 1 de gener 
de 1911, fa uns anys que ja no pot sortir, no hi sent gaire, però sempre somriu. D’alguna manera l’Antonio, esguardant 

l’amor de la seva vida, ens pot dir: “jo no veig gran cosa, i la meva esposa no hi sent gaire, però estem tan units, que amb 
dos ulls i dues oïdes en tenim prou per als dos”. Mn. Manel els va recordar el gest que el Beat Joan XXIII recomanava als 

esposos: “Beseu cadascú l’anell de noces de l’altre i reciteu junts aquesta breu pregària: Feu possible, Senyor, que pel vostre 
amor, ens estimem mútuament i visquem segons la vostra santa llei”.  

 Ens unim a tota la família en la pregària!  
 
 

AVUI NO HI HA EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM. No, avui no hi haurà l’exposició. A partir de 
diumenge vinent, el darrer de l’Any Litúrgic i Solemnitat de Crist Rei, n’hi haurà ja cada diumenge, com 
sempre, a les 19:15, a la capella de la Puríssima.  
 

ORDENACIÓ SACERDOTAL DE MN. IGNASI TORRENT PORTABELLA.  El nostre amic i antic 
feligrès, serà ordenat prevere aquesta tarda, a les 19:00, a la Catedral de Barcelona. Molts serem els qui 
l’acompanyarem, i el tindrem present en la pregària dels fidels de cada missa. A ell i als dos companys que 
també rebran el ministeri sacerdotal: Esteve Espín Cifuentes i Franscisco Javier Prieto Ordas.  
 

CASAL DEL BEAT PERE TARRÉS. Dimarts vinent, dia 17 de novembre, a les 6 de la tarda, al Centre 
Parroquial, tindrà lloc la reunió de les associades. 
 

SORTIDA DE L’ESPLAI. Aquest cap de setmana el nostre Esplai Parroquial  fa una sortida. Infants i 
adolescents, acompanyats dels monitors i de Mn. Carles, es troben a Cantonigròs (El Cabrarès) , a la casa de 
Colònies de Santa Maria del Roure.  
 

COM PARLAR DE DÉU ALS INFANTS 
 

Trobades amb pares i mares de família 
 

A càrrec de Mn. Manel 
 

Llibre bàsic: “Ah, sí? Com parlar de Déu als infants”, de Francesc Torralba,  
Ed. Claret (En tindrem exemplars a disposició) 

Hora: de 20:00 a 21:00 h.  Lloc: Centre Parroquial 
 

PRIMERA TROBADA: Demà dilluns, 16 de novembre   
“ La transmissió de la fe en l’ambient familiar” 

SEGONA TROBADA: Dilluns, 14 de desembre 
“Un Déu fet home? Les paradoxes del Nadal” 

 

 
 
 



 
CENTRE PARROQUIAL. Dimecres 18, a les 8 del vespre, a la sala Tramuntana, Roger Fe, educador del 
Centre d'Acollida Assís, ens oferirà la tertúlia “Si haig de rebre una carta, me la podran enviar al caixer 
on dormo?”. Més informació i cartells sobre aquests actes al bloc empremtadelcentre.blogspot.com. Els qui 
vau omplir la butlleta per a ser socis del Centre ja podeu passar a buscar el vostre carnet a la secretaria 
(sala Ter) del Centre Parroquial i ja podreu començar a gaudir dels descomptes en els actes d'aques ta 
setmana. Si us voleu fer socis abans de final d'any, la quota d'adult és de 40 € l'any i la quota infantil de 24 € 
l'any. Trobareu informació al tríptic adient. 
 

GIOVANNI BATTISTA MONTINI, FORMADOR DE JOVES. Benet XVI ha pelegrinat Concessio 
(Brescia), el poble nadiu de Pau VI i allí ha inaugurat la nova seu de l’Institut Pau VI. El Papa Benet XVI 
feu un discurs preciós sobre Montini com a formador de la joventut. Al cancell en trobareu còpies.  
 
 

 

ALS PARES DELS INFANTS DE LA CATEQUESI 
 

 

 
Us estem molt agraïts per la confiança que atorgueu a la Parròquia en portar els vostres infants a la nostra 
catequesi. La catequesi és un pas més en la seva iniciació cristiana. Ara bé “iniciar” vol dir “introduir”: Hi ha 
hagut un punt de partida que va ser el Baptisme. Des d’aleshores la catequesi, la més elemental, ha d’haver-se fet 
en família: per exemple, les oracions bàsiques com el parenostre, l’avemaria, etc. No es parteix d’un lloc per no 
avançar, per no caminar. Però la meta no és una celebració concreta i puntual. 
 

Iniciar en la fe cristiana vol dir entrar la gran família que és l’Església, conèixer-la, viure-la, estimar-la. Iniciar en 
la fe és entrar en una comunió que ens precedeix, és entrar en una dinàmica, en un moviment, en una tradició. Per 
això la primera preocupació hauria de ser aquesta: ¿en quina comunitat els vostre infants viuran la fe i la vida 
sagramental? 
 

Cal que comprengueu que el dijous no és l’únic dia de catequesi ni el més decisiu: ¿Per què? Perquè l’autèntica 
catequesi es fa per immersió. Com aprendre un idioma, una llengua. Demana una relació, una familiarització, i 
aquesta es fa a la llar, amb vosaltres, amb la percepció que el vostre fill/a tindrà sobre la vostra implicació, sobre 
la vostra voluntat de participar en la vida de l’Església. La catequesi no és una classe de religió. És molt més. Ha 
de ser una veritable immersió en la comunitat cristiana. 
 

Per això cal recordar que no hi ha iniciació cristiana sense la pregària, la personal, la familiar, i la comunitària. La 
pregària més excel·lent, la que més expressa el nostre desig de ser cristians, és la celebració de l’Eucaristia. És 
aquí on Jesús ens convoca a “fer cos”, a sentir-nos poble de Déu, a esdevenir membres vius del “Cos de Crist” 
que és l’Església: Per això  el moment més important de la Catequesi és la participació, ja des d’ara,  en la Missa 
dominical. Sense la Missa la catequesi no només és incompleta, sinó espiritualment infecunda.  
 

Cal una decisió i fer-ho amb joia, facilitant que el vostre fill/a hi participi amb vosaltres. Col·locant-vos, no en la 
distància, sinó cercant sempre la proximitat. Els dissabtes a les 20:15 h. ja celebrem la Missa del Diumenge: hi 
participen infants de l’Esplai i les seves famílies i la presideix habitualment el nostre jove vicari i consiliari de la 
Catequesi,  Mn. Carles. Convidem a que hi participin també les famílies de la nostra Catequesi. Penseu que el 
vostre fill/a és invitat per Jesús: ell l’estima i el crida a ser deixeble. Cada infant és preciós als seus ulls! 
 

La Catequesi compta amb un altra moment important: Les trobades amb els pares. Us les proposem ja des d’ara i 
confiem en la vostra assistència. Tindran lloc al Centre Parroquial, i  seran obertes a tothom que hi estigui 
interessat, també als avis!. 
 

Amb tot l’afecte, i esperant-vos poder saludar aquest dia! 
 

           
                                                                                                               Mn. Manel Valls, rector 

  
 

 

Missa: Feiners: 8:00, 10:00  i 20 :15. Horari d’estiu: Dissabtes i Vigíl ies 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 

 


