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LA NOSTRA PARTICIPACIÓ 

EN LA VISITA DE BENET XVI 
 

 

L’ Arxidiòcesi, les parròquies i realitats eclesials estem preparant la visita apostòlica del Sant 
Pare Benet XVI a Barcelona per a la dedicació del Temple de la Sagrada Família i la visita a 
l’Obra Benèfico Social del Nen Déu, institució diocesana molt coneguda que treballa al servei 
de les famílies amb fills amb síndrome de Dwon i altres necessitats. 
 

 ¿Com s’ha pensat la participació de les parròquies? Cada parròquia disposa de 10 seients 
per assistir a aquesta celebració dintre del Temple. La capacitat del temple no permet oferir 
més places. En principi, aquests 10 seients els destinarem als membres del nostre Consell 
Pastoral.  
 

 Ara bé, tots els feligresos que desitgeu participar en la celebració ho podreu fer a les 
places de la Sagrada Família, on està previst que hi hagi cadires i pantalles. Es procurarà 
atendre la vostra sol·licitud, si és factible, en funció de la disponibilitat als espais 
exteriors, als quals caldrà accedir-hi també amb invitació. En les tauletes del temple, 
trobareu el formulari per a inscriure-us, el qual un cop omplenat, l’heu de lliurar a la 
sagristia o al despatx parroquial.  El número de sol·licitud es donarà en base a un rigorós 
ordre en la recepció de la mateixa. Al col·lectiu dels inscrits –el nombre dependrà de les 
possibilitats- se’ls indicarà l’hora de partença per anar plegats a l’acte, amb un cap de grup al 
seu davant que el guiarà. Ja en donarem els detalls més endavant. Teniu temps fins diumenge vinent per a omplir 

amb les vostres dades el formulari que trobareu a les tauletes del temple.  
 

 El Sr. Cardenal ens demana que invitem les persones que coneixem o amb les quals treballem a participar en 
l’acolliment del Sant Pare a Barcelona, en la celebració de l’Eucaristia i en els carrers de la nostra ciutat per on passi, 
des de l’arribada fins al comiat. 
 

INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI. Les inscripcions es poden realitzar del 27 de setembre a l’1 d’octubre, 

de 17:00 a 19:00 h, a la Rectoria (C/ Rector Voltà, n.5).  INSCRIPCIONS A L’ESPLAI. Els pares interessats 
poden informar-se i fer la inscripció en l’horari habitual  del despatx parroquial (dilluns, dimecres i divendres  

de 17:30 a 20:00).   
 

 

LA MISSA DE LA FESTA MAJOR.  Com ja és tradicional, la Missa de la Festa Major en honor de la Mare 

de Déu del Roser serà el dissabte 2 d’octubre a les 20:15. Encomanarem a la Verge la Visita Apostòlica del 

Sant Pare, que per la seva intercessió els  fruits espirituals siguin ben abundosos.  Fins a aquella data mantenim 

l’horari d’estiu. A partir del dissabte següent es produirà un important canvi en l’horari de la missa del dissabte 
a la tarda, sobre el qual en trobareu la informació en el revers d’aquest Full.  
 

DANYS ALS VITRALLS DE LA ROSASSA. Succeí el passat 27 de juliol per la 
nit. Al matí descobríem que per segona vegada –la primera va ser també pel juliol 
de l’any passat- un grup de joves es van divertir molt jugant a pilota tot disparant-la 

amb tota la seva força envers la rosassa. Diversos vitralls van quedar romputs  o 

malmesos. L’import de la reparació ha estat de 3.842,67 €. Fetes les oportunes 
gestions davant la companyia asseguradora, aquest import probablement ens serà 

retornat per la companyia. El fet és que ens preocupa molt que aquests actes vandàlics es puguin tornar a 
repetir i per això hem pres la decisió  d’instal·lar un sistema de protecció exterior, amb la finalitat de 

minimitzar els danys de cara al futur. El cost d’aquesta instal·lació és de 3.660,36 €, import que és totalment 

a càrrec de la Parròquia. El vitrall de la rosassa, una autèntica obra d’art, i que representa Santa Eulàlia i Sant  

Vicenç, fou fet per uns vidriers francesos (Mauméjean, de París) i arribà a Sarrià el febrer de 1958.  

 
 

 



 
DIVENDRES ÉS LA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ 

 

Dijous, missa de vigília a les 20:15 
Divendres, misses a les 10:00, 11:30, 13:00 i 20.15 

 

Recordem que a la nostra Ciutat, la solemnitat de la seva Patrona és festa de precepte 

 
 

CENTRE PARROQUIAL. Dimecres 22, a les 8 del vespre, a Casa Orlandai, s'inaugurarà l'exposició 

itinerant sobre la reforma del Teatre del nostre Centre Parroquial.  
 

PRESA DE POSSESSIÓ DE MN. JOAN OBACH BAURIER COM A RECTOR. Ahir dissabte, a les  
20:00, Mn. Joan,  que ha retornat d’estudiar Litúrgia a Roma, prengué possessió com a rector de la Parròquia 

de Sant Oleguer (carrer Nàpols 133-137).  Encomanem al Senyor i a la Verge Maria el rectorat del nostre 

antic i estimat vicari parroquial. 
 
 

CANVI D’HORARI DE LES MISSES DELS DISSABTES 
 I VIGÍLIES DE FESTA 

 
 

- A partir del dissabte 9 d’octubre  efectuem un canvi significatiu: els dissabtes per la tarda i les vigílies de festa, hi 

haurà una única missa a les 19:15h ., la qual substituirà les anteriors misses de les 18h., i de les 20’15h. 
 

- El dissabte 2 d’octubre, a les 20:15h., celebrarem la tradicional Missa en honor de la Verge del Roser, patrona de 

Sarrià. Serà l’últim dissabte en què se celebrarà la missa  de les 20:15h. Fins a aquesta data es manté l’actual horari 
d’estiu. El diumenge 3 d’octubre ja se  celebrarà la Missa de les 8:30 del matí, restablint-se  l’horari normal. 

 

- A meitat de juny, la nova missa de les 19:15h., passarà durant tot l’estiu a les 20:15h. 
 

- Les raons són diverses: 

- per causa de la disminució de preveres  hem d’estar disponibles per a atendre situacions en què  la mancança és 

més gran. Ens hem de preparar pel futur més immediat.  
- perquè diverses famílies, amb petits, i també grups d’adolescents i joves, ens han demanat de potenciar una 

celebració com la que pensem oferir, en una hora que els és més avinent. Voldríem que tingués un remarcat 

caràcter de “Missa de les famílies”. Procurarem que hi hagi servei de guarderia. 
 

- Tot canvi suposa una necessitat d’adaptar-se, no sempre fàcil, però tenim la certesa que els feligresos estimen més 
la Parròquia que no l’hora en la qual s’han acostumat a anar a missa. 

 
 

Newman o la santedat de la intel·ligència 
 

John Henry Newman (1801-1890) és beatificat avui per Benet XVI a Birmingham. Aquesta beatificació i la 
visita del Sant Pare al regne Unit ha aixecat molta polseguera entre els sectors més laïcistes de la societat 
britànica. A jutjar per l’espai que han donat fins ara alguns mitjans a aquests grups s’ha volgut donar la 
impressió que el Papa no era benvingut a aquest país, cosa que no recull en absolut tota la veritat.  

 

La beatificació de John Henry Newman posa de relleu la importància decisiva de la 
santedat de la intel·ligència i de la fidelitat a la veritat en la vida humana, i de 

l’enorme importància que això té en el catolicisme. El lloc de la veritat en l’Església 
Catòlica és primordial: amb tota raó, no se satisfà amb la pura bona voluntat o la pura 

generositat. Aquestes han de ser “veritables” en la caritat. Per a alguns, això pot 

semblar dogmatisme o intolerància, però a partir de Jesucrist , l’Església creu en la 
Veritat, i creu que l’ésser humà té la capacitat i la gràcia de buscar la veritat, de trobar-

la i de mantenir-s’hi, i que només la veritat ens fa lliures. En això Newman va ser un 

gran ésser humà i un gran catòlic. El seu testimoni ens revela fins a quin punt la veritat 
és alliberadora, i fins a quin punt la seva recerca demana en nosaltres una gran llibertat interior i l’ascètica de la ment i 

el cor. La seva evolució religiosa  el dugué a bon port perquè va cultivar aquesta santedat de la intel·ligència i perquè 

no va ignorar mai la llum ni es va mentir a si mateix, encara que això el situés en minoria o el fes impopular. Com tot 
home, va experimentar les nostres pròpies temptacions actuals davant la recerca de la veritat: la temptació de 

desinteressar-se de la veritat i de les seves conseqüències, i de conformar-se amb ser “bona persona”; la temptació de 

confondre els nostres prejudicis i ideologies amb principis permanents; la temptació generalitzada d’acceptar, elegir o 
preferir per raons de simpatia i no tant per fets i valors objectius, i la del pragmatisme sense principis.  

 
 

Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15. Horari d’estiu: Dissabtes i Vigílies de festa, fins al 2 d’octubre:  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 


