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UNA ESGLÉSIA OBERTA I EN ADORACIÓ EUCARÍSTICA 
 

 

Carta a la comunitat parroquial 
 

 

El 29 de juny de 1998 vaig publicar el document programàtic “Sant Vicenç de Sarrià, Església oberta”.  
Escrivia: “Entre tots hem de fer que la nostra parròquia sigui una comunitat ben oberta, ben acollidora”. I així 
ha estat. Des d’aleshores el temple roman obert més hores. Són molts els qui hi entren a visitar-lo, a resar, a 
cercar consell. Ara, voldria convidar-vos a fer un pas més: desitjaria que Sant Vicenç de Sarrià fos una 
“Església en adoració eucarística diària”. Una gosadia? Potser sí. Però penso que n’és una necessitat. La 
iniciarem el dimarts de Pasqua, 6 d’abril, de les 10:30 del matí fins a les 20:00 del vespre, i de dilluns a 
divendres, a la Capella del Santíssim, amb torns d’una hora. 
 

¿Per què? Perquè  en l’adoració ens posem humilment davant el Senyor i Ell ens fa sentir veritablement  
i profundament realitzat el que ens diu a Joan 15, 4.10: “Estigueu en mi, i jo estaré amb vosaltres...Manteniu-
vos en el meu amor”. Créixer i madurar en aquest amor, demana un “temps”: necessitem una extensió de temps 
i d’amor, per tal que el nostre cristianisme no llisqui pel pendís de la superficialitat i de la rutina. El magisteri 
de Joan Pau II i de Benet XVI constantment ens convida a redescobrir el sentit de l’adoració eucarística. Joan 
Pau II escrivia: “La presència de Jesús en l’Eucaristia sigui com un pol d’atracció per a un nombre cada 
vegada més gran de persones enamorades d’Ell, capaces de romandre una llarga estona a escoltar-ne la veu 
i quasi a sentir-ne el batec del cor”. 
 

Sense el sentit d’adoració, la consciència cristiana té el risc de secularitzar-se poc a poc, d’assecar-se, 
d’esdevenir estèril, morta. Tanmateix, en aquest “Any Sacerdotal”, som exhortats per l’Església a dur a terme 
iniciatives com la que us proposo. Cal pregar pels sacerdots. Cal pregar per les vocacions. I els sacerdots 
necessitem pregar més intensament, i esdevenir,  també nosaltres, més adoradors. La temptació de l’activisme 
pot, no només malmetre tots els plans pastorals de les nostres parròquies, sinó fer-nos víctimes de l’eficàcia. És  
en l’adoració eucarística que vetllem i demanem a l’Esperit d’esdevenir homes i dones de la gratuïtat, persones 
que saben estimar i donar-se sense cercar aplaudiments, reconeixements o gratificacions. 
 

Un aspecte que no hem d’ oblidar: l’adoració té la seva font en la celebració eucarística dominical i està 
orientada a la vivència més profunda de la seva celebració. ¿Per què en les nostres misses a voltes no hi ha prou 
caliu i participació? Perquè ens manca el sentit de l’estupor, de l’admiració, la capacitat de meravellar-se pel 
miracle que sintetitza i supera tots els miracles: el donar-se personal i total de Crist en aquest gest tant senzill de 
l’Eucaristia. L’adoració és, per aquesta raó, la millor teràpia, la més eficaç, per a defensar-nos d’una fe en la 
qual “el deure” o l’ “obligació” esdevinguin el factor determinant, o en l’altra extrem, per a deslliurar-nos de la  
visió merament horitzontal en la qual el “fer coses” ho sigui tot.  
 

Entre vosaltres, n’hi ha que ja estimeu i viviu l’adoració eucarística. Altres potser en teniu menys 
familiaritat. Però tots tenim necessitat de comprendre millor el seu  significat i la seva riquesa. “M’ensenyaràs 
el camí que duu a la vida: joia i festa a desdir al teu davant; al teu costat, delícies per sempre”  (Salm 15,11). 
¿No s’expressa ací magníficament la bellesa d’aquesta hora d’adoració calma i prolongada? Convido, doncs, als  
feligresos de Sant Vicenç de Sarrià,  a les associacions i grups d’adults i de joves,  com també als membres de 
les congregacions religioses de la demarcació, a entrar joiosament pels camins de l’adoració eucarística. En el 
díptic que hem preparat hi trobareu les indicacions oportunes per a inscriure’s, la manera de connectar-se amb 
les persones que coordinaran els torns, i altres consideracions adients.                                                                                                                               

Mn. Manuel Valls i Serra, rector 



Senyor Jesús, 
que has volgut guiar al teu poble 

a través del ministeri dels teus sacerdots: 
gràcies per aquest regal tan preuat que has 

fet a tota la humanitat!  
Tingues cura dels qui has cridat a ser 
pastors i omple’ls de la teva gràcia. 

Enforteix el cor dels joves 
que estan disposats a arriscar-ho tot per Tu 
per a ser testimonis de la teva misericòrdia 

entranyable, per a partir, repartir i 
compartir el pa de la Paraula i de 

l’Eucarisita. 
Amén. 

VIACRUCIS I EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM ELS DIUMENGES: A les 18:30:  VIACRUCIS en 
l’Església parroquial. En acabar: EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM, fent una estona d’oració i adoració 
silencioses, pregant per les vocacions. 
LA CONFERÈNCIA DE MN. ROBERT BARÓ. Per causa de la nevada es va haver de suspendre. L’hem 
aplaçat per a un dilluns del temps pasqual. Ja informarem de la data.  
 

PASTORAL DE LA SALUT. Dimarts vinent, 23 de març, a les 10:30, a la casa rectoral. CASAL DEL 
BEAT PERE TARRÉS. Dimarts vinent, 23 de març, a les sis de la tarda, al Centre Parroquial. 
 

NOTIFICACIÓ A LES EXALUMNES DEL COL·LEGI DE LA “DIVINA PASTORA”. Les Germanes  
Caputxines de la Mare del Diví Pastor (Divina Pastora) comuniquen amb goig a les exalumnes del seu antic 
col·legi de Sarrià, la propera beatificació del P. Josep Tous, Fundador de la Congregació, la qual tindrà lloc el 
25 d’abril, a la Basílica de Santa Maria del Mar, a les 10,30h. Per a poder participar en els diferents actes 
programats, cal fer la inscripció a través de la web següent: http://beatificacionjosetous.com/ . Per a qualsevol 
informació també es pot trucar de dilluns a divendres als telèfons: 93 422 46 40 i 93 422 70 17. Demanar per la 
Gna. Margarita o Purificación. 
 

EL CENTRE PARROQUIAL CELEBRA SANT JOSEP. Dissabte 20 de març, durant el matí: Jornada de 
portes obertes amb ping-pong, escacs a dues o quatre bandes, billar, futbolí, etc. A les sis de la tarda, al 
Teatre: Festa de Sant Josep amb la participació de totes les seccions i grups col·laboradors.  
 

ES TROBEN ENTRE NOSALTRES LA FAMÍLIA FERRER-LÓPEZ.  L’Agustí i la Paloma, amb les  
seves filles Paz i Sofia, en missió a Haití, han tornat a casa per una temporada, per tal de refer-se de la tragèdia 
viscuda allí. Han compartit taula amb els mossens i en  la reunió del grup de Confirmació de dimarts passat  van 
donar el seu testimoniatge, que va impressionar molt..  
 

 
 

 

          CONFERÈNCIES QUARESMALS  
« Testimoniatge, Sacerdoci, Perdó » 

 

Demà dilluns, 15 de març, a les 20:00, al Centre Parroquial: 
 “Un Any Sacerdotal? Per què? En què ens concerneix? 

 

Per Mn. Josep M. Turull,  rector del Seminari Conciliar de Barcelona 

 

 
 
 

Divendres, 19 de març, 
solemnitat de Sant Josep 

Misses:  
8:00, 10:00 i 20:15 

Tot i ser un dia feiner, recordem que Sant Josep 
és el Patró de l’Església universal 

i el Poble de Déu, en tant que li sigui possible, 
és convocat a l’Eucaristia 

 
Dissabte i diumenge 

vinents, 20 i 21 de març:  
col·lecta extraordinària en 

favor del Seminari 
Es repartiran els sobres i a l’hora 
de l’ofertori es passaran les bosses 

 
 

 
 

Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15. Horari d’estiu: 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 8:45 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 


