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“PER L’ESTIMACIÓ QUE US TINDREU, 
TOTHOM CONEIXERÀ SI SOU DEIXEBLES MEUS” 

 
 

 

 

El fragment de l’Evangeli d’avui ens presenta Jesús al cenacle, quan  ja 
ha confiat a Joan el nom del traïdor, Judes, el qual s’ acaba d’endinsar 

en la nit per a consumar la seva traïció.  Les paraules de Jesús són 
reveladores: “Ara el Fill de l’home és glorificat, i Déu és glorificat en ell”.  
És a dir, en el moment en què tot es posa en contra de Jesús, precisament 

ara és quan té lloc l’epifania del seu amor. “Tal com jo us he estimat, 
estimeu-vos també vosaltres. Per l’estimació que us tindreu entre vosaltres 
tothom coneixerà si sou deixebles meus”. Un amor que perdona l’error 
però que no el justifica. Justifica la fragilitat, el ble apagat, la canya 

esquerdada, però no la hipocresia dels piadosos i dels potents. Estima el 
jove ric però ataca l’ídol del diner. Si el mal agredeix un petit, Jesús 

evoca imatges d’una tremenda duresa  com la d’una roda de molí al coll. 
Amor lluitador. Però si el mal és en contra d’Ell aleshores és anyell 

mansoi que no obre la boca. 
 És per això que en aquesta hora del Sant Sopar Jesús exulta i proclama 
la seva glorificació: perquè té consciència d’haver estimat fins a l’extrem, 

d’haver mostrat el seu amor fins al qui el traïa, d’haver estimat 
totalment Déu i els homes, fins a acceptar la creu i la mort. En el seu 

amor l’odi,  
la traïció i la violència són vençuts per sempre! 

 
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.  MES DE MARIA: De dilluns a 
divendres, durant el mes de maig, a la Capella del Santíssim, a les 19:30 h., recitació del Sant Rosari i 
invocacions del Mes de Maria. No volem separar l’acte marià de l’adoració eucarística, per això hi posarem la 
imatge de la Puríssima que el beat Pere Tarrés va regalar a les noies d’A.C. de Sarrià.  També podeu acollir la 
“Verge Pelegrina” de Schönstatt durant tres dies a casa vostra, com altres anys. 
 

 

CONFIRMACIONS. Dissabte 8 de maig, a la Missa de 18h., un grup de 17 joves rebran 
de mans del Cardenal Arquebisbe Lluís Martínez Sistach el sagrament de la confirmació, 
pel que s’han estat preparant durant el curs. La fotografia ens mostra el bisbe Joan Carrera 
(a.c.s.), que fa dos anys vingué a la Parròquia per les últimes confirmacions.  

 

PRIMERES COMUNIONS D’INFANTS DE LA CATEQUESI. Diumenge vinent, a la Missa d’13h, un 
grup de 12 nens i nenes de la nostra catequesi rebran la seva 1ª comunió. Si ens és possible, acompanyem-los! 
 

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. És suficient d’assistir a aquesta 
catequesi  i aquest dia donar les dades personals.  
 

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, preu, etc... 
Aquesta sortida és sempre ocasió per conèixer-nos més.  
 

CENTRE PARROQUIAL.  Del 3 al 9 de maig se celebra la Setmana del Comerç Just i la Banca Ètica.  
Tindrem activitats als carrers de Sarrià i a les diferents entitats. Dimarts 4, a les 8 del vespre CINEMA 
FORUM amb Albert Sales de la campanya Roba Neta de Setem sobre la pel.lícula “China Blue”. Dimecres 5, a 
2/4 de 8 del vespre, Conxita Tarruel ens parlarà de la seva experiència a Etiòpia. Diumenge 9, a les 7 de la 
tarda:  GRAN GALA LÍRICA AMB EL TENOR RAÚL GIMÉNEZ, Orquestra Barcelona Concertante, 
Director: Assunto Nese.  



 

EL SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ 
 

En la Constitució Apostòlica de Pau VI sobre la Confirmació es diu: “Els que han renascut de nou pel 
Baptisme, reben pel sagrament de la Confirmació el Do inefable, l’Esperit Sant, que els enriqueix d’una força 
especial i, signats amb el caràcter d’aquest sagrament s’uneixen més perfectament a l’Església, resten més 
obligats a difondre i a defensar la fe d’obra i de paraula, com a veritables testimonis de Crist. Per fi la 
Confirmació va unida a la sagrada Eucaristia de tal manera que els fidels, segellats amb el Baptisme i la 
Confirmació són empeltats plenament al Cos de Crist per la participació en l’Eucaristia”. Tanmateix als  
números 1 i 2 dels Advertiments Previs del Ritual s’afegeix: “Els batejats fan un nou pas en el camí de la 
iniciació cristiana amb el sagrament de la Confirmació, pel qual reben l’efusió de l’Esperit Sant que va ser 

enviat pel Senyor als Apòstols el dia de la Pentecosta. Amb aquesta donació de l’Esperit Sant els fidels es 

configuren més perfectament a Crist i són enfortits per a donar testimoni de Crist amb vista a edificar el seu 

Cos, que és l’Església, en la fe i en la caritat”.  
 

Si el Baptisme és el naixement a la vida espiritual, la Confirmació és com el creixement que ens porta a 
esdevenir “adults en la fe”, és  a dir, creients motivats i sostinguts per motivacions conscients, sòlides. La fe ha 
d’encarnar-se en la vida i per això tot cristià és cridat a aprendre a pensar com Crist, a judicar la vida com Ell, a 
esperar com Ell ensenya. L’Esperit Sant va transformant poc a poc la nostra vida, fent-la més semblant a la de 
Jesús. El testimoniatge és essencial a la vida cristiana. Donar testimoni significa assenyalar enmig de tantes 
ombres i contradiccions de la nostra societat els signes de la presència de Déu, saber afrontar la vida amb 
coratge, conscients que Déu hi és present; significa donar un sentit, una direcció justa a l’existència personal, 
gràcies a la llum que ve de la paraula de Déu; significa posar en qüestió, sense por, tot allò que és contra 
l’Evangeli i la veritable dignitat de tota vida humana.  
 

És el sagrament del camí, del creixement, de la llibertat 
 

Mentre que el Baptisme és el sagrament de la partença, la Confirmació és el sagrament del camí espiritual. I per 
tal que puguem caminar decidits l’Esperit ens omple dels seus dons: saviesa, intel·ligència, consell, fort alesa, 
ciència, pietat, temor de Déu: són com els rems per a la barca, com el pedal per a la bicicleta. Tanmateix 
l’Esperit Sant ens atorga mitjançant una nova i plena efusió les virtuts teologals: fe, esperança, caritat, que són 
per a l’ànima com la vela per a la barca, com el motor per al cot xe. I per a caminar més joiosament, ens venen 
infosos els fruits de l’Esperit: “Amor, goig, pau, paciència, benvolença, bondat, fidelitat, dolcesa i domini d’un 
mateix” (Ga 5,22). Si corresponem a la gràcia sagramental, esdevindrem conscients, coherents, coratjosos, 
decidits, és a dir,  espiritualment adults. La Confirmació és també el sagrament de la plenitud de la llibertat, 
doncs ens dóna la plenitud de l’Esperit Sant. Com escriu Sant Pau: “On hi ha l’Esperit del Senyor, hi ha la 
llibertat” (2Co 3,17). L’Esperit esdevé el nostre guia, la nostra llum, el nostre “dolç hoste”, la nostra força: ens  
fa lliures i forts.  
 

És el sagrament de la fortalesa, del coratge cristià 
 

Jesús ens assegura: “Rebreu una força que us farà testimonis meus” (Fets 1,8). Aquesta és la força que 
necessitem per mantenir-nos dempeus i superar totes les proves. És per això que la Confirmació ha estat 
anomenada el “Sagrament del foc”: en efecte, l’Esperit que és amor del Pare i del Fill, ens inflama d’amor diví i 
fratern, a fi que caiguin tots els obstacles i superem totes les dificultats: l’amor ho venç tot. 
 

És el sagrament del testimoniatge 
 

Jesús, abans de l’Ascensió, diu: “I jo pregaré el Pare, que us donarà un altre Defensor perquè es quedi amb 

vosaltres per sempre. Ell és l’Esperit de la veritat, que el món no pot acollir, perquè no és capaç de veure’l ni 

de conèixer-lo” (Jn 14,16-17). Sant Pau ho concreta així: “I sereu irreprensibles i irreprotxables, fills de Déu 

sense cap defecte enmig d’una gent esgarriada i rebel. Vosaltres resplendiu en el món com estrelles en el cel,  
perquè manteniu amb fermesa la paraula de la vida” (Fil 2,15). 
 

L’Esperit de la nostra Confirmació és el Sol de l’ànima que vol portar-nos llum de fe, caliu d’amor, energia per 
a la santificació i per a l’apostolat. Si al sol es tanquen les finestres, es roman en la foscor i en el fred. Obrim les  
finestres de la ment i del cor. Triomfarà en nosaltres com ha triomfat en l’estol immens dels màrtirs, dels sants. 
Confiem a la Verge Maria, Mare de l’Església, els nois i noies que dissabte vinent seran confirmats. 
 
 
 
   

 
 

 

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 



 


