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DISSABTE, 2 D’OCTUBRE,  
A LES 20:15 h. 

MISSA SOLEMNE 
DE LA FESTA MAJOR, 
EN HONOR DE LA  
VERGE DEL ROSER  

Amb la participació 
de la Capella de Música – Cor de Cambra Diapasón 

i de l’Esbart Dansaire  
i ofrena Floral de les Pubilles de Sarrià 

Col· lecta a l’ofertori a favor del Centre Assís 
 

Us hi esperem!  És la família cristiana de la Vila de Sarrià 
la que s’hi ha de sentir especialment convocada. 

Pregarem a la Verge del Roser pels fruits espirituals de la propera visita del 
Sant Pare a Barcelona 

 

 

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).    
 

COMENÇA L’ ESPLAI PARROQUIAL. Amb la tradicional Xocogresca d’inici de curs, aquest cop a les  
17’30h., a la Plaça de l’Olivera (cruïlla Via Augusta amb Pg. Reina Elisenda). I després participació en la missa 
solemne en honor de la Mare de Déu del Roser a la parròquia. 
 

INSCRIPCIONS PER A PARTICIPAR EN LA VISITA DEL PAPA.  Allarguem el termini de lliurament  
de la butlleta per participar-hi com a grup parroquial i poder seguir la Missa des dels espais exteriors a la 
Sagrada Família on hi haurà pantalles per a poder seguir la celebració. Està previst que hi puguin seure un 
mínim de 30.000 persones. Donem temps fins diumenge 3 d’octubre per a lliurar la butlleta. Tanmateix, els  
qui vulguin ajudar com a voluntaris poden posar-se en contacte amb l’oficina de Arquebisbat (Carrer del 
Bisbe, 5), la qual té aquest correu electrònic: vsp.voluntaris@arqbcn.cat. També poden utilitzar el fax 
932701303, i el telèfon 932701012. Tota la informació relacionada amb la visita del Papa se centralitza en el 
web. www.papabarcelona2010.cat. 
 

INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCULTURA DEL BEAT PERE TARRÉS AL SEMINARI. Demà dilluns 27 
de setembre, a les 7 de la tarda, es col·locarà en els jardins del Seminari Conciliar l’escultura “Ànima lliurada”, 
obra de l’artista Rebeca Muñoz. Hi podeu assistir lliurament. El Sr. Cardenal té previst presidir l’acte de la 
benedicció en la propera Setmana Santa, el dia de la Missa Crismal, perquè hi pugui participar tot el presbiteri 
diocesà.  
 

CARTA D’INICI DE CURS. Com cada any, Mn. Manel escriu una carta en començar el curs pastoral. La 
publicarem en el Full de la setmana vinent.  
 

LA FESTA A SANTA CREU D’OLORDA. Malgrat la pluja insistent del dia abans, el dissabte 18 de 
setembre, a les 12:30, un centenar de fidels de les parròquies de Molins de Rei, Sant Bartomeu de la Quadra i 
Sarrià es van aplegar per celebrar la Missa que presidí Mn. Ignasi Armengou, el qual beneí el monòlit de pedra 
amb una Creu, record de la que hi havia a la Font Cristina, iniciativa del grup excursionista “Els Blaus”.  
 



I finalment, Anglaterra el va estimar 
No hi ha res com el silenci intens i carregat d'esperança de més cent mil persones davant el Santíssim exposat a 

Hyde Park per explicar el cor d'aquest commovedor viatge. El Papa havia arribat recorrent quilòmetres flanquejat per una 
multitud que el saludava des de les voreres. A aquestes hores ja era un fet que Anglaterra l’ abraçava: els seus homes de 
cultura, els seus polítics, fins els esquerps mitjans de comunicació, però sobretot el poble. Tanmateix Benet XVI no busca 
afalacs ni compromisos, segueix endavant amb aquesta barreja d'exigència i mansuetud, d'intel·ligència i cor. El Sant Pare 
vol comunicar a aquesta multitud assedegada que la Veritat no és un concepte abstracte, no és el terme d'un complex procés 
intel·lectual, sinó la persona de Crist que pot ser trobada i estimada en la vida de l'Església, i que ens permet assolir “la 
nostra llibertat última i l’acompliment de les nostres aspiracions humanes més profundes”. I quan aquesta Veritat és 
abraçada, quan dóna forma a la nostra vida, no pot ser amagada sinó que demana ser comunicada, encara que sigui a un alt 
preu. Per viure-la a camp obert hom pot ser “exclòs, ridiculitzat o parodiat”, però el cristià no es pot sostreure a aquesta 
missió. 

Ara ha arribat al centre de gravetat d'aquesta visita, i parla de la missió profètica de tot cristià enmig d'un món ple 
de soroll i confusió, d' angoixes i miratges. Com si la figura del gran John Henry Newman es retallés amb un inesperat 
realisme sobre el rerafons de la nostra actualitat, Benet XVI descriu un temps de crisi i torbació en què els cristians "no es 
poden permetre el luxe de continuar com si no passés res, fent cas omís de la profunda crisi de fe que impregna la nostra 
societat, o confiant senzillament en què el patrimoni de valors transmès durant segles de cristianisme seguirà inspirant i 

configurant el futur de la nostra societat”. A cada un, i especialment als joves que l'han seguit amb entusiasme des de 
l'inici del seu viatge, el Papa els anima a irradiar la llum de Crist per “canviar el món i treballar per a una cultura de la 

vida, una cultura forjada per l'amor i el respecte a la dignitat de cada persona humana”. Impressiona la intensitat de 
l'escolta, la mirada tensa i carregada d'espera de milers d'homes, dones i nens amb espelmes enceses en una nit  suau en la 
qual el Successor de Pere renova la seva missió: confirma en la fe als teus germans, pastura el meu ramat. És veritat que en 
aquest precís moment toquem el cor d'aquesta visita, la pertinença de la fe cristiana en aquest segle XXI, que ha donat ja la 
seva primera gambada. Però tot just quatre hores abans Benet XVI ha deixat en l'aire de Westminster Hall un altre discurs 
per a la història, en la mateixa senda dels que va pronunciar a Ratisbona, a La Sapienza o en  Els Bernardins de París. La 
seva veu ha estat un eco de la que va ressonar fa cinc-cents anys en aquesta mateixa sala, en boca del gran Tomàs Moro, i 
es pregunta de nou sobre el lloc de la fe en el procés polític. Davant els notables del Regne el Papa indica que “cada 
generació ha de replantejar-se quines exigències poden imposar els governs als ciutadans de manera raonable i en nom de 

quina autoritat poden resoldre els dilemes morals”. I a continuació apunta al centre del problema: ”si els principis ètics 
que sostenen el procés democràtic no es regeixen per res més sòlid que el simple consens social, llavors aquest procés es 
presenta evidentment fràgil. Aquí resideix el veritable desafiament per a la democràcia”.  

Podem sentir un cert estremiment en pensar que és el Bisbe de Roma el que parla en aquest moment, tenint en la 
memòria l'home que va ser “bon servidor del Rei, però primer de Déu”.  Benet XVI diu al seu imponent auditori que el 
paper de la religió en el debat polític no és proporcionar les normes i menys encara proposar solucions concretes, sinó més 
aviat ajudar a purificar i a il·luminar l'aplicació de la raó al descobriment de principis morals objectius. I traça un camí de 
doble sentit: la religió requereix el paper purificador i vertebrador de la raó, però sense l'ajuda correctora de la religió, la 
raó pot ser també objecte de distorsions, com han demostrat les ideologies totalitàries del segle XX. “Per això desitjo 
indicar que el món de la raó i el món de la fe ... necessiten l’un de l’altre i no haurien de tenir por d'establir un diàleg 
profund i continu, pel bé de la nostra civilització”. A partir d'aquesta proposta en positiu, el Papa no tem d’escometre al 
laïcisme agressiu que tracta d'expulsar la religió (especialment al cristianisme) de la polis, o que pretén imposar als creients 
l'obligació de prescindir de les seves conviccions a l'hora de intervenir en el debat públic. Això és en si mateix un fracàs 
social, a més d'una injustícia i un empobriment per a tots. Per això llança la invitació a promoure el diàleg entre fe i raó en 
tots els àmbits de la vida nacional. Un impressionant discurs que obre camins de futur per a una de les qüestions més vitals 
de les nostres democràcies en aquest segle.  
 

Hem de concloure a Birmingham, al centre d'Anglaterra, on Newman va viure com a sacerdot catòlic i on 
romanen les seves restes. Davant setanta mil persones Benet XVI torna a parlar del Newman modern i ancorat en la 
Tradició, de l'home de la consciència, de la rectitud i la mansuetud, l'home que amb l'experiència viva de la seva fe (raó i 
cor) no va deixar mai d’ afrontar “les qüestions del dia”. Però també del pastor d'ànimes que gastava el seu temps en 
atendre els que buscaven, als pobres i als que patien la solitud o el dolor físic. I fa seva una frase del nou Beat que és tot un 
programa: “vull un laïcat que no sigui arrogant ni imprudent a l'hora de parlar, ni esvalotador, sinó homes que 
coneguin bé la seva religió, que aprofundeixin en ella, que sàpiguen bé on estan, que sàpiguen què tenen i què no 

tenen, que coneguin el seu credo fins al punt que puguin donar comptes d'ell, que coneguin tan bé la història que 

puguin defensar-la”. Gràcies per aquest viatge, Santedat.   
 

José Luis Restán,  a Pàginasdigital.es, 20 de setembre 2010 
 

 

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 
 


