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LA QUALITAT DE LA NOSTRA PREGÀRIA 
 

A l’evangeli d’avui Jesús ens ensenya que “hem de pregar sempre, sense perdre mai 
l’esperança”. De fet, Jesús, amb les paràboles de “l’amic inoportú” i de “la viuda 
que demana justícia”, ens empeny a plantejar-nos sobre la qualitat de la nostra 

pregària. En el text hi trobem alguns símbols que tenen per funció subratllar una 
correcta visió de les coses que podem demanar a Déu, perquè Déu no dóna ni allò 

que és inútil per a nosaltres, ni allò que ens és nociu i, per tant, no ens hem 
d’escandalitzar si nosaltres demanem segons quines coses i després no les obtenim, 

Aleshores ens hem de preguntar si el que hem demanat era de veritat útil, i 
important, o no ho era, o per contra, era estúpid o danyós. Déu dóna allò que és bo, 
allò que serveix a la vida. Déu dóna la plenitud de la vida, i dóna l’Esperit Sant.  

Lluc ens parla amb imatges molt expressives sobre aquesta necessitat de no demanar 
a Déu allò que podria ser nociu: una “serpent” o un “escorpí”, sinó demanar “el 

peix” i “l’ou”. Són dues referències simbòliques. El peix –“ichtys” en grec- significa 
Jesús, Fill de Déu, Salvador. I el símbol de l’ou en la tradició cristiana simbolitza la 
Pasqua, el naixement de la vida nova. Comptat i debatut: No demanem la “serpent”, 
no demanem l’ ”escorpí” –cal descobrir que, encara que amagats, hi poden ser  en la 
nostra pregària- perquè certament aquestes coses el Pare no ens les concedirà. Jesús 

ens urgeix a purificar les nostres peticions 
i a no caure en l’egocentrisme. El model per a la nostra pregària és Ell mateix!   

 
 

      Diumenge vinent, col·lecta del Domund  
 

El Diumenge Mundial de les Missions és el dia en què tota l’Església universal resa per 
l’activitat evangelitzadora dels missioners i missioneres, i col·labora econòmicament amb 
ells en la seva tasca, especialment entre els més pobres i necessitats. Amb els donatius –la 
col·lecta es farà a l’hora de l’ofertori de cada missa- es subvenciona el sosteniment dels 

missioners i els seus col·laboradors. També s’atenen altres necessitats especials: 
construcció d’esglésies i capelles, formació cristiana, compra de vehicles..., a més de 

desenvolupar projectes socials, educatius i sanitaris. 
 

CONSELL PASTORAL. Es reunirà el proper dimarts 19 d’octubre, a les 8 del vespre, a la rectoria. 
PASTORAL DE LA SALUT. Els reunirem el pròxim dimarts, a les 10;30, a la rectoria. AMPLIACIÓ DE 
L’HORARI DE L’ADORACIÓ EUCARÍSTICA. A les 7:30 del matí, un torn de mitja hora. De les 8:30: a 
les 10:00. també hi haurà torns, a petició de diverses persones que s’hi han compromès. CENTRE 
PARROQUIAL. Comencen els tallers : cor infantil de l'Orfeó Sarrianenc. Dijous 14 a les 18:00, per infants 
de 6 a 12 anys. L'esbart infantil, dimarts 19 a les 17:30, de 4 a 15 anys. Teatre musical, dimarts 19, a les  
18:00, de 12 a 16. Assajos corals : Rosari Pastoril, dimecres 20, a les 20:00. L'Estel de Natzaret, divendres 5 
de novembre, a les 20:00. 

LES DESPESES DE LA VISITA PAPAL: El director de “Vida Nueva”, Juan  
Rubio, escriu: “Quan es qüestionen les despeses de la visita del papa, s’oblida el sentit 
comú. A mi em val una sola raó per justificar la despesa: ¿no s’ho mereix el gran nombre de 
cristians que a Galícia i a Catalunya treballen en els marges de la pobresa i la marginació 

en aquests temps de crisi? ¿S’obliden molts dels qui s’hi oposen que, gràcies a aquests 
cristians, avui són molts els marginats que troben una sortida a les seves dificultats mentre ells només es lamenten 

pancarta en mà? Els cristians gallecs i catalans tenen dret a que, dels seus impostos, es paguin algunes despeses, dintre 

de l’austeritat. Encara que sigui en igualtat de condicions amb el Dia de l’Orgull Gay o la festa per rebre a la 
guanyadora Selecció Espanyola, que són esdeveniments sufragats pels ciutadans amb els seus impostos. Oposar-se a 

aquestes despeses, que al cap i a la fi redundaran en beneficis, és un exemple de la miopia que ens devora. Per a mostra, 

un botó: un diari madrileny deia que, a Londres, vint mil persones s’havien manifestat en contra de la visita del Papa. Jo 
allí hi era, i els dic que, fins calculant generosament, no hi havia més de cinc mil manifestants. Així ens llueix el pèl i per 

aquí és on van les coses”.  Hi estem totalment d’acord.  



MOVIMENT  ECONÒMIC DEL 2on i 3er TRIMESTRE  DEL  2010 
 
INGRESSOS ORDINARIS 
Rendes Patrimoni          11.839,84   €     
Ingressos financers               115,03   € 
Donatius nominals dels feligresos: 
- Subscripcions            7.552,06  € 
- Puntuals             2.325,--   € 
Donatius celebracions i bústies       28.761,63   € 
Donatius llantions per ofrenes          6.071,--   € 
Donatius publicacions            1.500,--   € 

  __________ 
TOTAL                 58.164,56   €          

 
DESPESES ORDINÀRIES 
Material culte              269,35    € 
Llantions per a ofrenes         2.780,--     € 
Publicacions ( CC- FD – FP )        4.431,30    € 
Remuneració personal seglar i S.S.        4.653,18    € 
Comissions bancàries               63,10    € 
Aigua-gas-llum          3.907,56 €    
Reparacions              4.608,80    € 
Arrendaments           2.961,25    € 
Despeses neteja          3.286,52    € 
Serveis professionals          1.027,58    € 
Material oficina, comunicacions                         3.054,61    € 
Relacions públiques             555,--     €     

Obres assistencials             950,--     € 
QUOTA FONS COMÚ DIOCESÀ                  23.323,32    € 

  __________ 
TOTAL                 55.871,57    €   

     
DESPESES EXTRAORDINÀRIES  
Instal·lació alarma               981,36     € 
Instal·lació protecció exterior rosassa                4.101,03     € 

__________ 
   TOTAL                  5.082,39     € 
 
PRÒXIMS PAGAMENTS 
Propera instal·lació d’ una tarima de fusta 
noble i catenàries amb cordons a la Capella  
de la reproducció del retaule de Sant Vicenç     3.210,--     € 

   __________ 
TOTAL                  3.210,--     € 

 
CO·LECTES RECOLLIDES AMB  
DESTINACIONS DIVERSES: 
Càritas        10.673,--       € 
Sants Llocs                     2.165,--       € 
Assís          3.735,--       € 
                                                        _________ 
              TOTAL              16.573,--         € 

 
 

 

Missa: Feiners: 8:00, 10:00  i 20 :15. Dissabtes i Vigíl ies de festa, amb servei de guarderia pels  petits:  19:15.  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 
 

BREUS COMENTARIS 
 

 
1. Gràcies a tots els qui ajudeu 
econòmicament la Parròquia, i en 
conseqüència, també al Fons Comú de la 
Diòcesi, amb el qual tenim assignat de 
col·laborar-hi amb prop de 4.000 € 
mensuals! 
 

2. Llevat d’algunes col·lectes, com ara la 
del proper diumenge del Domund, en les 
que passem les bosses a l’hora de 
l’ofertori, per subratllar el sentit eucarístic 
de la nostra ofrena, habitualment no es 
passa ni safates ni bosses, apel·lant a la 
consciència i responsabilitat dels fidels a 
l’hora de dipositar els seus donatius a les 
bústies.  
 
3. En el capítol d’ingressos val la pena 
destacar que els donatius per llantions 
suposa una aportació que va esdevenint 
rellevant. És una manera d’ajudar 
econòmicament la Parròquia, a més 
d’expressió de la pregària i l’ofrena al 
Santíssim, a la Verge, i als sants. 
 

4. Tenir l’església oberta tantes hores al 
dia, cosa de la que n’estem orgullosos, 
suposa una important despesa d’electricitat 
– i a l’hivern de gas- així com de neteja. 
Cal tenir-ho en compte. 
 

5. Les reparacions ocupen un capítol 
important, atès que en un edifici antic 
sempre sorgeixen problemes: desperfectes, 
humitats, avaries, i ens sap greu constatar-
ho, destrosses notables com les que es van 
produir el juliol del joiell de la rosassa de 
la façana. 
 

6. Abans de Nadal s’instal·larà una tarima 
de fusta noble a la Capella de les 
reproduccions del retaule de Sant Vicenç, 
que millorarà l’espai i el protegirà. 
 

7. El capítol de diners lliurats a 
“destinacions diverses”, expressió de la 
nostra caritat, també és rellevant. 
Recordem que hi ha una bústia especial 
per a Càritas al costat del sepulcre del Beat 
Pere Tarrés.  

 


