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NO PODEM ADORAR DÉU 
I HUMILIAR ELS SEUS FILLS 

 

L’Evangeli d’avui conté un altre ensenyament sobre la pregària.  
La paràbola de la pregària del fariseu i del publicà ens urgeix a preguntar-nos:  
Quina imatge de Déu, de nosaltres mateixos i dels altres mou la nostra pregària? 

Jesús denuncia els riscos de la pregària, la seva deriva narcisista, autojustificatòria, 
que permet de deixar en pau la pròpia consciència i  evita la fatiga d’admetre els 

propis pecats. No es pot pregar i menysprear, adorar Déu i humiliar els seus fills. La 
pregària del fariseu comença bé: “Déu meu, us dono gràcies”. Però tot seguit l’erra, 
perquè no es confronta amb Déu, sinó amb els altres, i els altres són tots deshonestos 
i immorals. L’únic que se salva és ell mateix. El fariseu és alhora un home honest i 
infeliç, perquè qui es mira només a si mateix no s’il·lumina mai. No para de repetir: 
jo, jo, jo. És un Narcís davant el mirall. Déu és com si no existís. No serveix per res, 
és només una muda superfície sobre la qual fer rebotar la pròpia autosuficiència.  
La pregària del publicà, per contra, és la que millor expressa la nostra condició: 
“Déu meu, sigueu-me propici, que sóc un pecador”. Som cridats a reconèixer les 
pròpies caigudes i a acceptar que Déu les recobreixi amb la seva misericòrdia! 

 
ACCIÓ CATÒLICA. Dimarts 26 d’octubre a les 6 de la tarda i a la casa parroquial,  començarem les sessions 
que anirem tenint cada quart dimarts de mes. Atès que el curs passat va anar molt  bé, aquest any continuarem 
estudiant el COMPENDI DEL CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, guiats per Mn. Frederic.  L’any 
passat vam entrar en l’estudi del Credo que podrem acabar aquest any. Ho fem en forma dialogada, de manera 
que tothom hi pugui intervenir. Acabem amb la pregària de Vespres. 
 

SERVEI DE GUARDERIA A LA MISSA DELS DISSABTES. Durant la missa dels dissabtes a les 19:15, 
hem organitzat un servei de guarderia. Els pares de nens petits poden deixar-los tranquil·lament a la sala de la 
planta baixa de la rectoria, entrant per la sagristia. El servei és gratuït i en té cura la Cristina.  
 

MISSA AL CEMENTIRI DE SARRIÀ. El dilluns 1 de novembre, solemnitat de Tots Sants, se celebrarà una 
Missa a les 12 del migdia al Cementiri de Sarrià, tal com venim fent-ho des de fa uns anys.  
 

EL DIUMENGE 7 DE NOVEMBRE NO SE CELEBRARÀ CAP MISSA AL MATÍ.  Així ho ha disposat 
el Sr. Cardenal Arquebisbe. El dissabte, 6 de novembre, se celebrarà una missa a les 17:30, a més de la que ja 
estem celebrant a les 19:15. Diumenge tarda només se celebrarà l’habitual missa de les 20:15 h.  
 

VETLLA DE PREGÀRIA PER LA VISITA DEL SANT PARE. Aquesta vetlla tindrà lloc a l’església 
parroquial, el divendres, 5 de novembre, de 7 a 8 de la tarda. Tots som convidats a preparar-nos espiritualment  
mitjançant aquesta vetlla i pregar pels fruits espirituals de la visita de Benet XVI.  
 

CENTRE PARROQUIAL. Reunió del Consell de Delegats, dilluns 18 d'octubre a les 20:00 h. 
 

ESPLAI. El proper dissabte dia 30 de novembre, després de la missa de les 19:15,  celebrarem la castanyada al 
Centre Parroquial. Us hi podeu afegir! 
 

 
        

AVUI, COL·LECTA DEL DOMUND 
 

Amb els nostres  donatius –la col·lecta es fa a l’hora de l’ofertori de cada missa- col·laborem 
en subvencionar el sosteniment dels missioners. 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. 

 
 

 



 

BENET XVI I EL RÉS DEL ROSARI 
 

En la seva al·locució en l’Àngelus del 10 d’octubre, Benet XVI va fer aquesta 
explicació sobre el sentit del Rosari: “El mes d’octubre és el mes del rosari. Es tracta, 

per dir-ho així, d’una “entonació espiritual” deguda a a la memòria litúrgica de la 
Verge del Roser, que se celebra el dia 7 d’octubre. Per tant, se’ns invita a deixar-nos 
guiar per Maria en aquesta oració antiga i sempre nova, especialment estimada per a 
ella perquè ens porta directament a Jesús, contemplat en els seus misteris de salvació: 
joiosos, lluminosos, dolorosos i gloriosos. Seguint els passos del venerable Joan Pau II 

(cf Rosarium Virginis Mariae), vull recordar que el rosari és oració bíblica, 
entreteixida de Sagrada Escriptura. És oració del cor, en la qual la repetició de 

l’avemaria orienta el pensament i l’afecte envers Crist i, per tant, es converteix en 
súplica confiada a la seva Mare, que és també la nostra Mare. És oració que ajuda a 
meditar la Paraula de Déu i a assimilar la Comunió eucarística, segons el model de 

Maria que guardava en el seu cor tot el que Jesús feia i deia, 
 i la seva mateixa presència”. 

 
 

NOTA DE LA CONFERÈNCIA EPISCOPAL 
TARRACONENSE SOBRE LES PROPERES 

ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 
 
              Divendres , 15  d'oc tubre de 2010, 11:33:  Gabinet d'Informac ió de l'Església a Catalunya  
 

Diumenge dia 28 de novembre, els catalans estan cridats a acudir a les urnes per elegir els 
Diputats del Parlament de Catalunya. D'entre ells, n'ha de sortir el President de la Generalitat i aquest 
nomenarà el Govern del nostre país per als propers quatre anys. 
 

Malgrat els problemes derivats de la crisi econòmica i l'atur, o el complex encaix de la 
personalitat pròpia de Catalunya, hem de ser tots els ciutadans els qui prenguem consciència del deure 
de vetllar pel present i el futur de la nostra societat. Votar és exercir els nostres drets i alhora és una 
manera d'intervenir responsablement en els afers públics. Per això, les eleccions democràtiques són un 
moment privilegiat de la participació ciutadana. 
 

Els Bisbes de Catalunya animem els catòlics i tots els ciutadans de bona voluntat a participar 
activament en les properes eleccions al Parlament, de forma reflexiva i a consciència davant els 
programes dels diversos partits i grups polítics que hi concorren. 
 

Al moment de fer la nostra tria conscient i emetre el nostre vot, creiem que hi ha uns valors 
prioritaris i irrenunciables que cal discernir com estan reflectits en els diversos programes electorals. 
Entre aquests valors destaquem els següents: les mesures per afrontar la crisi econòmica i crear 
solidaritat efectiva envers els qui més pateixen; la tutela del dret a la vida, des de la concepció fins a la 
seva fi natural; el reconeixement, promoció i protecció de la família; el respecte de la llibertat dels pares 
en l'educació dels seus fills; la resposta justa i digna al col·lectiu dels immigrants i a tot el que signifiqui 
major justícia social; la promoció de la llibertat religiosa, i la valoració del que conforma la identitat 
pròpia de Catalunya. 
 

Demanem a la Mare de Déu de Montserrat, Patrona de Catalunya, que ens ajudi a superar aquests 
moments d'incertesa que vivim, que mai no ens divideixin les inevitables tensions que es produeixen en la 
construcció de la nostra casa comuna, que la comprensió i el respecte presideixin el debat entre les diferents 
opcions polítiques, i que la veritat, la justícia, la llibertat i l'amor siguin els pilars on se sostingui la vida 
política del nostre país. 
 
 

 

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 
 


