
 

 

Any 31, núm. 19,  Diumenge VI de Pasqua, 9 de maig de 2010 
 

 

“ELS JUSTOS CAMINEN, ELS SAVIS CORREN,  

ELS ENAMORATS VOLEN” 
 

 
 

 

La dita medieval ens ensenya que l’amor posa una energia, una llum, un 
caliu, una joia en tot el que fem quan estimem, que sembla que volem. “Qui 
m’estima farà el que jo dic; el meu Pare l’estimarà i vindrem a viure amb ell”. 
La Paraula de Jesús no expressa una ordre, no formula un comandament, 

sinó que obre una possibilitat.  Jesús és extremadament delicat. La Paraula 
salva, il·lumina, obre camins, consola. La Paraula fa viure, sembra els camps 

de la vida, porta Déu cap al nostre cor. Només si l’estimem, la Paraula 
s’encendrà en el nostre interior. Només si descobrim la bellesa de Crist, ens 
vindrà l’impuls per viure el seu Evangeli. Perquè la nostra vida no avança a 
cops de voluntat sinó per una passió, i la passió neix de la bellesa de la vida 
que Ell posseeix en plenitud, vida que ens ofereix a mans plenes. Aleshores 
s’entén la segona sèrie d’expressions: “Vindrem a viure amb ell”, “tornaré”, 

“us alegrareu”.  L’Esperit Sant encendrà la flama de l’amor. Jesús ens revela 
així que Déu estima la proximitat, que abreuja incansablement les distàncies. 
Vindrem a viure amb ell”: en mi el Misericordiós sense casa hi cerca una llar.  
Li has de donar hostatge. Però si no penses en Ell, si no li parles dintre teu, si 
no l’escoltes en el secret, aleshores ni que t’hagis confirmat o hagis rebut la 

primera comunió, no ets encara casa de Déu. Si ho hi ha ritu en el cor, una litúrgia secreta i íntima,  
totes les altres litúrgies corren el risc d’esdevenir màscares.  

 
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.   

 

CONSELL PASTORAL. Dimarts vinent, 10 de maig, a les 20:00 h., a la sala de juntes de la rectoria.  
 

CONFERÈNCIA DEL P. PERE SUÑER. Dimarts, 11 de maig, a les 18:00 h, a la sala de la planta baixa de la 
rectoria: la Consagració a Maria segons Sant Lluís Grignon de Montfort: “L’esclavitud mariana d’amor”.  
 

 

 

PASQUA DEL MALALT, AMB EL SAGRAMENT DE LA SANTA UNCIÓ. Avui se celebra la Pasqua 
del malalt. La nostra pregària els acompanya. El dimarts vinent, 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 desit gin. Demà dilluns, 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.  Estrena el divendres 14 i el dimecres 16 de maig, a les 20:30 h, del film “The 
Queen and I”, de Nahid Persson. Al dors trobareu la informació del magnífic Cicle de Concerts projectats.   
 

SORTIDA DE L’ESPLAI. El proper Diumenge 15 de maig, tots els joves de L’Esplai, juntament amb els seus 
pares i mares, tenen cita a una ermita de Fogars de Monclús, prop de Sant Celoni. És la “graellada”, una sortida 
on els pares porten dinar i el fan allà mateix. És un dia molt idoni per fer convivència entre totes les famílies  
que formen l’Esplai de la Parròquia. Mn. Carles els celebrarà l’Eucaristia.  
 

 

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 



AVUI S’INICIA UN CICLE DE CONCERTS 
 

No voldríem que us passés per alt  el cicle de concerts que es realitzarà al Teatre del Centre Parroquial , el qual degut a 
la seva singularitat, l’anomenen també “Teatre de Sarrià”. Al cancell del temple podeu contemplar els plafons amb la seva 
història i els projectes en curs de la seva urgent restauració. El Centre Parroquial (C/ Pare Miquel de Sarrià, 8, rere el 
Mercat), del qual el Teatre n’és la part més emblemàtica, viu una etapa d’innegable vitalitat. Són moltes les activitats que 
s’hi duen a terme i cal agrair a l’actual Junta la seva  gestió. El projecte de la restauració completa potser és avui per avui 
un somni, però no ho és la realització de la primera fase, per a la qual comptem ja amb un fons econòmic important.  
 

El Cicle de Concerts de què us parlem té també per finalitat la recaptació de diners per al projecte de restauració del 
Teatre. Concertante, Acadèmia Internacional de Música, amb la col·laboració de la Jove Orquestra Concertante, i 
amb motiu del 10è aniversari de la seva creació, ens ofereix generosament la possibilitat  de gaudir d’unes audicions 
musicals d’una qualitat prou reconeguda. Avui, a les 19:00h, tindrà lloc el primer Concert, amb música de Mozart i 
àries per a tenor.  Us transcrivim a continuació el programa complet del Cicle.  
 
 

AVUI DIUMENGE 9 DE MAIG 19:00 H 
 

ORQUESTRA BARCELONA CONCERTANTE 
 

Gran Gala Lírica: Música de Mozart i Àries a tenor 
 

Director: Assunto Nese    Tenor: Raúl Giménez 
 

DIUMENGE 23 DE MAIG 19:00 H 
 

RECITAL DE CANT 
Baríton: Jong Hoon Heo    Piano: Joana Pons 
 

DIUMENGE 6 DE JUNY 19:00 H 
 

BCN BRASS ENSEMBLE 
 

Guanyador Concurs Mirabent 2009 
 

DIUMENGE 13 DE JUNY 19:00 H 
 

OPERA: LA CENERENTOLA DE G. ROSSINI 
 

Alumnes de la masterclass impartida per Raúl Giménez 
 

DIJOUS 17 DE JUNY 19:00 H 
 

RECITAL DE PIANO 
 

Pianista: Ignasi Cambra 
 

DIUMENGE 20 DE JUNY 11:00 H 
 

CONCERT DE CLAUSURA DEL CURS 09/10 
dels alumnes de la Concertante Barcelona – Acadèmia Internacional de Música 
amb la participació de la Jove Orquestra Concertante 

 
 

Benet XVI, que és un gran amant de la música i que li agrada tocar el piano, va dir aquestes paraules, en el Concert amb 
el que se’l va homenatjar el 30 d’abril amb motiu del 5è aniversari de la seva elecció. El concert el realitzà la Fondazione 
Scuola de Musica di Fiesole, juntament amb l’ Orchestra Giovanile  Italiana, dirigida pel mestre Nicola Paszkowski. 
En acabar, el Papa digué: “Hem tingut la joia d’escoltar aquesta nit a joves alumnes concertistes, que en el transcurs dels 

anys s’ha afermat com excel·lent centre nacional de formació orquestral, oferint a nombrosos infants, adolescents i joves 
i adults la possibilitat de realitzar un qualificat itinerari formatiu dirigit a la preparació de músics per a les millors 

orquestres italianes i europees. L’estudi de la música revesteix un alt valor educatiu de la persona, en tant que produeix 

efectes positius en el desenvolupament de l’individu, afavorint el seu creixement humà i espiritual harmònic. Sabem que 
és comunment reconegut el valor formatiu de la música en les seves implicacions de naturalesa expressiva, creativa, 

relacional, social i cultural”. 
 

El Sant Pare es referí després al conreu de l’equilibri i l’harmonia: Respecte d’això, vull observar que precisament la 

música és capaç d’obrir les ments i els cors a la dimensió de l’esperit i conduir les persones a aixecar l’esguard envers el 
més Alt, a obrir-se al Bé i a la Bellesa absolutes, que tenen la seva font última en Déu. L’alegria del cant i de la música 

són també una constant invitació als creients i a tots els homes de bona voluntat a comprometre’s per a donar a la 

humanitat un pervindre ric d’esperança. I encara afegí aquestes observacions tan concretes: “L’experiència de tocar en 
una orquestra afegeix també la dimensió col·lectiva: els sovintejats  assaigs duts a terme amb paciència; l’exercici de 

l’escolta dels altres més músics; el compromís de no tocar “en solitari”, sinó de fer-ho de la manera que els diversos 

“colors orquestrals” - tot i mantenint les seves pròpies característiques- es basen; la recerca comuna de la millor 
expressió, tot això constitueix un “gimnàs” formidable, no solament en el pla artístic i professional, sinó en el perfil 

humà global”. Assistir a aquests concerts és a la vegada una forma de valorar el treball d’aquests joves i un gest ben 
concret, a l’abast de tots, d’ajudar econòmicament al Centre Parroquial en el Projecte de restauració del Teatre! 


