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“NO ME LES PRENDRÀ NINGÚ  

DE LES MANS” 
 

Diumenge que anomenem del “Bon Pastor”. Jornada de Pregària per les vocacions. 
No ens hem de descoratjar. Jesús, referint-se al seu pobre ramat, exclama: “Jo els 

dono la vida eterna”. Vida per sempre, sense condicions, vida lliurada, sembrada com 
una llavor en el nostre cor. “Ningú me les prendrà de les mans”. El nostre destí és 

inseparable del de Déu. La vida eterna és un lloc entre les mans de Déu. Avui li diem 
al Senyor: en les teves mans confio la meva vida. Les mans de Déu. Mans de pastor 
contra els llops, mans que protegeixen la meva flama somorta, mans que escriuen en 
la pols i que no deixen llançar pedres a ningú, mans que aixequen la dona adúltera, 
mans que m’estrenyen en una abraçada que no té fi, i després ofertes perquè jo hi 

reposi i reprengui l’alè. Avui ens cal recordar que cada u de nosaltres és pastor d’un 
petit ramat: les meves ovelles tenen noms i cognoms. A la família, a l’escola, a la 

catequesi, a l’Esplai, a la Parròquia. Cada u és cridat a ser “mà” de la qual els qui li 
són confiats ningú els podrà arrencar. Poder-ho dir als qui estimem: ningú no us 

prendrà! Aquesta ha de ser la nostra missió “pastoral” entre els infants, adolescents, 
joves, adults: la de ser donadors de vida, respirant sempre la força que neix 

d’aquestes paraules de Jesús: “Jo els dono la vida eterna”. 

 
EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM ELS DIUMENGES. A les 19:15,  EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM, fent una 
estona d’oració i adoració silencioses, pregant per les vocacions. ADORACIÓ EUCARÍSTICA DIÀRIA. 
Capella del Santíssim: De dilluns a divendres, des de les 10:30 a les 20:00 h.   
 

RECÉS DEL GRUP DE NOIS I NOIES QUE REBRAN LA CONFIRMACIÓ.  Tindrà lloc dissabte, 1 de 
maig, al Monestir de Sant Pere de les Puel·les, d’11 del matí a 5 de la tarda, dirigit per Mn.Manel. 

 

 
 

Solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat,  
patrona principal de Catalunya. 

Dimarts 27 d’abril. 
Horari de misses: 8h., 10h. i 20’15h. 

 
 
REUNIONS DE PREPARACIÓ A LA 1ª COMUNIÓ D’INFANTS. Els dies  27, 28 í 29 d’abril,  4, 5 í 6 De 
maig, de 18h a 19’15h, preparació amb els mateixos infants. Dijous passat i el proper dijous 29 d’abril,   
reunions amb els seus pares, a les 20h. a la sala de la rectoria. La celebració eucarística  de la Primera Comunió 
serà el dia 9 de maig a la 13h. Preguem per ells, perquè puguin fer un gran pas endavant en el seu camí cap a 
Jesús. Preguem també pels seus pares perquè els sàpiguen acompanyar a ser perseverants en l’Eucaristia. 
 

PASQUA DEL MALALT, AMB EL SAGRAMENT DE LA SANTA UNCIÓ. El 9 de maig 
se celebra la Pasqua del malalt. El dimarts, 11 de maig, a la missa de les 10:00 h, Mn. Manel 
administrarà el sagrament de la Santa Unció, als malalts o ancians que ho desitgin. El dia 
abans, 10 de maig, després de la missa de 10:00, a la sala de la rectoria, tindrà lloc una 
senzilla catequesi sobre el sagrament. Cal apuntar-se, en el despatx, o en la sagristia, donant 
nom, cognoms, edat, domicili i telèfon.  

SORTIDA PASQUAL. Serà el dissabte 29 de maig. Anirem a visitar el santuari del Sant Dubte, al poble 
d’Ivorra, entre Cervera i Solsona. Ja informarem més endavant amb cartells sobre l’itinerari, preus, etc... 
Aquesta sortida és sempre ocasió per conèixer-nos més.  
CENTRE PARROQUIAL. Activitats:  BURMA VJ: la llibertat d'expressió i l'aixecament dels monjos contra 
el règim militar de Birmània i posterior debat amb l'ONG Birmània per la pau 28 d'abril a 2/4 de 9 del vespre. 

 
 



 
 

 

     MOVIMENT  ECONÒMIC  
PRIMER TRIMESTRE DEL 2010 
 
INGRESSOS ORDINARIS 
Rendes Patrimoni           4.883,82   €     
Ingressos financers                62,71   € 
Donatius nominals dels feligresos: 
- Subscripcions            3.670,83  € 
- Puntuals             5.000,--   € 
Donatius celebracions i bústies       22.947,71   € 
Donatius llantions per ofrenes          3.020,50  € 
Donatius publicacions               900,--    € 

  __________ 
TOTAL                 40.485,57   €          

DESPESES ORDINÀRIES 
Material culte              947,70    € 
Llantions per a ofrenes         2.330,60    € 
Publicacions ( CC- FD – FP )        2.237,31    € 
Remuneració personal seglar i S.S.        1.986,53    € 
Comissions bancàries               31,10    € 
Aigua-gas-llum          5.797,76 €    (1)   
Reparacions              6.571,86    € 
Arrendaments           1.700,34    € 
Despeses neteja          2.314,51    € 
Serveis professionals              448,81   € 
Cementiri      28,50   € 
Material oficina, comunicacions                         2.695,63    € 
Relacions públiques          2.304,20    €    (2) 

Obres assistencials             500,--     € 
QUOTA FONS COMÚ DIOCESÀ                  11.661,66    € 

  __________ 
TOTAL                 41.556,51   €   

     
DESPESES EXTRAORDINÀRIES  
Calefactors elèctrics de baix consum 
per la Sagristia               1.063,48    € 
Resta megafonia             4.000,--     € 
Tríptics Restauració Centre Parroquial               1.714,08    € 

__________ 
   TOTAL                  6.777,56     € 
 
COL-LECTES RECOLLIDES AMB DESTINACIONS DIVERSES: 
Fam del Món                    7.000,--       € 
Seminari                    5.522,50      € 
Assís          1.500,--       € 
          _________ 
              TOTAL             14.022,50       € 

 
 

(1)  El fred d’aquest hivern ha disparat la despesa de gas per a la calefacció. 
       N’hem de ser conscients! 
(2)  Inclou una aportació al Rosari Pastoril, Festes de Sant Vicenç i Santa Eulàlia, 
       en les quals oferim un piscolabis i les Conferències Quaresmals. 
 
   
 
 

 

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 

 


