
Any 31, núm. 51,  Diumenge Quart d’Advent, 19 de desembre de 2010. 
 

   
 

“La Paraula eterna s’ha fet petita, 

tan petita com per estar en un pessebre. 

S’ha fet infant, perquè la Paraula estigui al nostre abast. 

Ara la Paraula no només es pot sentir, 
no només té una veu, 

sinó que té un rostre que podem veure: Jesús” 
 

Benet XVI, Exhortació “Verbum Domini” 
 

Els preveres, 
consell pastoral i voluntariat de la 
Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià 

us desitgen un Sant Nadal 
i bon any 2011. 

 
CELEBRACIONS NADAL 2010 

 

                                         Divendres 24 de desembre: 
 

   - Missa de Vigília de Nadal a les 19h., amb especial atenció a les famílies  amb infants. 
   - Missa del Gall a mitjanit, amb participació de la Capella de Música 
      Dissabte 25 de desembre (Nadal): Misses: 10h. - 11’30h. - 13h. - 20’15h. 
Diumenge 26 de desembre (Sagrada Família): Misses: 8’30 - 10 - 11’30 - 13 - 20’15h. 
  

 
 

DEMÀ DILLUNS, CELEBRACIÓ DE LA PENITÈNCIA 
 

Demà dilluns, 20 de desembre, a les 8 del vespre.   
 Al vespre la missa de les 20:15 s’avançarà a les 19:30. 

Procurem abans de Nadal purificar el nostre cor del pecat  
amb el sagrament de la Penitència o Reconciliació 

 
 

 
 
EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM SAGRAMENT. Cada diumenge, a les 19:15, mitja hora de pregària 
davant el Santíssim exposat pregant per les vocacions a la Capella del Sagrat Cor.  
 

 

CONCERT DE NADAL DE L’ ESCOLANIA COLLEGIUM VOCALE. La prestigiosa escolania del 
col·legi Pare Damià, que està ben a prop de la nostra parròquia. Participaran avui en la missa de les 20’15 h., 
acompanyant-nos amb el cant polifònic, i tot just després ens oferiran un Concert de Nadal.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15. Dissabtes i Vigílies 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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ESTEL DE LA SAGRADA FAMÍLIA 
 

¿No ha estat la dedicació del temple de la Sagrada Família per Benet XVI un esdeveniment lluminós?  
Durant aquella celebració em va venir al pensament el nostre Estel de Natzaret. Perquè qui esguarda l’obra 
de Gaudí contempla el misteri gran de L’Estel i n’agraeix la seva expressivitat, didàctica i profunda, que no 
oblida la figura de Sant Josep, tan present. Armand Puig i Tàrrech  aconsegueix en el seu magnífic estudi 
“La Sagrada Família segons Gaudí. Comprendre un símbol” introduir-nos en la seva rica simbologia. Paga 
la pena llegir-lo aquests dies de Nadal.  
 

Seguint el 7 de novembre el preciós ritu de la consagració de l’altar, vaig pensar: és a l’altar que ha nascut 
una representació com la del nostre Estel de Natzaret!  Vegeu. Cal remuntar-se a finals del segle XII i durant 
tot el segle XIII per a comprendre-ho. El poble senzill ja desconeix el llatí de la litúrgia i aleshores 
introdueix davant el mateix altar curtes representacions sobre el Nadal, sobre la maternitat de Maria i  altres 
misteris centrals de la fe. Així es posa de manifest un aspecte fonamental del cristianisme, en donar-li 
aquesta ressonància carnal que penetra en els cors i en fa una religió popular. Els sentiments, si ens situem al 
s. XIV, ja hi són vivament expressats. Més encara, fins hi podem trobar la presència d’escenes còmiques. 
Amb el pas del temps, però, aquestes representacions adquireixen, sense perdre el seu sentit religiós, el perfil 
propi d’una funció teatral i és en aquest nou espai, exterior al temple, que s’escenifiquen.  
 

És així com arribem gradualment al nostre Estel de Natzaret i a d’altres representacions nadalenques 
populars. Arribem a l’obra de Ramon Pàmies, a d’altres “Pastorets” i també als pessebres vivents. 
Tanmateix, ara correm el risc que es desconnectin totalment de l’altar. Per això conèixer els temes de la 
façana del Naixement de la Sagrada Família ens ajuda a copsar-ne el sentit veritable, que és el de l’Evangeli.  
Esguardeu el gran nombre d’àngels músics i d’àngels cantors –els cants i la música en viu a l’Estel, de Mn. 
Miquel Ferré amb enllaços instrumentals de Mn. Àngel Obiols, en són la il·luminació sonora- i les paraules 
de l’himne angèlic del Gloria in excelsis Deo gravat damunt les portes centrals de la façana!  Uns altres 
àngels expliciten: Jesus est natus. Venite adoremus. És el meu desig més profund: que allò que ve de l’altar 
ens porti tots, infants, joves i grans, més enllà de l’entreteniment, novament a l’altar! Gràcies de tot cor a tots 
els qui feu possible a Sarrià una representació tan bella sobre el Nadal! 
 

Mn. Manel Valls Serra, rector de Sant Vicenç de Sarrià  

 
DATES DE LES REPRESENTACIONS 

DE L’ESTEL DE NATZARET 
 

26 de desembre a les 18’30h., 29 a les 19h.  
(representació reduïda per a infants i joves). 

  Al gener del 2011, els dies 2, 8, 9, 15 i 16, a les 17’30h 
 
 

Mireu ! Ve a aquest món la innocència 
quan l’Etern es deixa vestir de bolquers 

 

L’Inefable es posa al nostre abast 
per a una aposta que sorprèn els nostres ulls 

i els nostres pensaments... 
 

Tu, el més enllà de tot, el Transcendent, 
et vols fer tan vulnerable en aquest infant! 

 

Lliurat a les nostres mans, 
tu salves la nostra innocència ferida 

i tu revifes la Creació entera... 
 

Quin misteri més pregon 
aquest teu somriure i aquest teu abandó! 

 

Només els infants i els qui s’hi assemblin 
sabran, sense ombra ni tremolor en  l’esguard 

entrar en la joia dolça del teu Reialme.  
 


