
Any 32, núm. 6, Diumenge Cinquè de durant l’Any, 6 de febrer  
 
 

Dissabte vinent, 12 de febrer 

La nostra Santa Eulàlia 
 

A les 12 del migdia: Missa a la Capella  
del Desert de Sarrià 
A les 19’15h:  

Missa Solemne al Temple Parroquial 
 

amb la participació de la Coral El Bell Ressò, 
de la Parròquia de Crist Rei,  
dirigida per Ignasi Miranda 

 

Us convidem a festejar Santa Eulàlia, la nostra, la que la tradició 
presenta com una filla de Sarrià. 

Aquest any, en escaure’s en dissabte, molts més sarrianencs 
podran celebrar la festa de la jove màrtir, 
model per als nostres adolescents i joves. 

Us hi esperem! 
 

 

AUDICIÓ DE LA MISSA DE SANT VICENÇ I ROSARI PASTORIL. Podeu escoltar-la íntegre a la web 
de Ràdio Sarrià. També s’hi pot accedir a través de la web parroquial www.parroquiasarria.net. 
 

CONSELL PASTORAL. És convocat per al proper dimarts, 8 de febrer, a les 20:00 H, a la Sala de Juntes de 
la casa Rectoral. Programarem la Quaresma, Setmana Santa i el temps de Pasqua.  
 

FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES. És divendres, 11 de febrer. Ens traslladem 
espiritualment en aquell Santuari, tan estimat a Catalunya des dels inicis i tan visitat pels nostres malalts 
acompanyats per La Hospitalitat en els pelegrinatges anuals. Pregarem pels nostres malalts.  
 
 

 
L’ADORACIÓ EUCARÍSTICA. De dilluns a divendres, en torns d’una hora, de les 8:30 del matí a les 8 del 
vespre. Diumenges, a les 19:15, mitja hora de pregària silenciosa pregant per les vocacions. LA DIVINA 
MISERICÒRDIA. Cada divendres, a les 15:00, en la Capella del Santíssim, i durant aquest torn d’adoració 
eucarística, es resa la “Coronilla de la Divina Misericòrdia”.  
 

CENTRE PARROQUIAL. Avui, diumenge 6, a les 18.00h, al Teatre, Òpera de cambra: Don Pasquale. Per 
Concertante Barcelona Acadèmia Internacional de Música. Dimecres 9, a les 20.30h, tertúlia: La salut abans i 
després de l'esport. Per Daniel Brotons Cuixart, president de la Societat Catalana de Medicina Esportiva. 
 
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 



Del decàleg per a periodistes de “Lolo” 
a l’ús d’ Internet segons Benet XVI 

 

El 12 de juny de l’any passat, fou beatificat a Linares Manuel 
Lozano Garrido (1920-1971), més conegut com a “Lolo”. Fou un 
membre de l’Acció Catòlica i periodista de professió que visqué 
paralític 28 dels seus 51 anys, i els darrers nou també cec. Un 
cristià exemplar  com a seglar, periodista i malalt, tal com el 
defineixen els qui el van conèixer, Tot i la seva malaltia va rebre 
importants reconeixements professionals. A més va escriure un  
decàleg per als periodistes, que us transcrivim en el primer 
requadre. En el segon requadre sintetitzem en 10 punts el 
missatge de Benet XVI per a la 43 Jornada de les Comunicacions 
Socials titolat  “Noves Tecnologies, noves relacions. Promoure una 
cultura de respecte, de diàleg i amistat”, donat a conèixer el passat 
23 de gener. Els mitjans  clàssics i els nous mitjans de comunicació 
són de gran importància per al sà desenvolupament de les 
persones i dels pobles.  Internet està jugant un paper decisiu! 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Agraeix l’àngel que va plantar al teu front el 
llumener de la veritat i el fa resplendir totes les 
hores. 
 

2. Cada dia infantaràs el teu missatge amb dolor, ja 
que la veritat és una brasa arrabassada del cel i que 
abrusa les teves entranyes per a il·luminar, però pren 
cura de dur-la dolçament fins al cor dels teus 
germans. 
 

3. En escriure ho has de fer així: de genolls per a 
estimar; assegut per a jutjar; dempeus i vigorós per a 
combatre i sembrar. 
 

4.Obre meravellat els teus ulls a tot el que se’t 
presenti i deixa que se  t’ompli de saba i frescor el la  
palma de les teves mans, és així com d’altres seran 
colpits pel miracle del batec de la vida quan et 
llegeixin. 
 

5. El bon pelegrí de la paraula pagarà amb la moneda 
de la franquesa la porta que se li obre en l’hostatgeria 
del cor. 
 

6. Pasta el pa de la informació diàfana amb la gràcia 
de l’estil i el llevat de l’etern i serveix-la trossejada 
per l’interès, però no li privis a l’home el goig 
d’assaborir, jutjar i assimilar.  
 

7. Arbre de Déu, demana-li que et faci roure dur i 
impenetrable a la destral de l’adulació i el soborn, 
però que amb el teu front a les branques a l’hora de 
la collita. 
 

8. Si al teu silenci se l’anomena fracàs perquè la llum 
manca a la cita, accepta i calla. Pobre de l’ídol que té 
els peus al fang de la mentida! Però, ull també, amb 
la vanaglòria del màrtir quan les paraules no sonen 
per covardia.  
 

9. Talla’t  la mà que està a punt d’embrutar, perquè 
les esquitxades al cervell són ferides que mai no es 
poden curar. 
 

10. Recorda que no has nascut per a una premsa de 
coloraines ni llaminadures, ni plats forts: més aviat 
serveix el bon mos de la vida neta i esperançadora, 
tal com és.  
 

1. Aquestes tecnologies són un veritable do per a la 
humanitat i per això hem de fer que els seus avantatges es  
posin al servei de tots, en especial dels més necessitats i 
vulnerables. 
2. Els joves han descobert “ l’enorme potencial dels nous  
mitjans per a facilitar la connexió, la comunicació i la 
comprensió entre les persones i le comunitats” 
3. Això respon “ al desig fonamental d’entrar en rel ació els  
uns amb els altres. A la llum del missatge bíblic, aquest anhel 
és com un reflex de la nostra participació en l’amor 
comunicatiu i uni fi cador de Déu, que vol  fer de tota la 
humanitat una sola família”. 
4. Cal animar els qui treballen en el món digital “ a promoure 
una cultura de respecte. Diàleg i amistat. Cal exhortar als qui 
s’ocupen del sector de la producció i difusió de continguts de 
la xarxa a respectar la dignitat i el valor de la persona 
humana.  
5. Els usuaris “ han d’evitar de compartir paraules i imatges 
degradants i excloure tot allò que alimenta l’odi o la 
intolerància, envileix la bellesa i la intimitat de la sexualitat  
humana, o allò que explota als dèbils i indefensos”. 
6. “Quan sentim la necessitat d’apropar-nos a d’altres  
persones, quan desitgem conèixer-les millor i donar-nos a 
conèixer, estem responent a la crida divina, una crida que 
està gravada en la nostra natural esa d’éssers creats a imatge i  
semblança de Déu, el Déu de la comunicació i  de la 
comunió”. 
7. Que el desig de fer amics no converteixi en obsessiu el  
desig de “ connexió virtual”, la qual cosa té com a 
conseqüència que la persona s’aïlla, interrompent la seva 
interacció social real. Això pot alterar també els ritmes de 
repòs, de silenci i de reflexió necessaris per a un sa 
desenvolupament humà”. 
8. Que els joves catòlics portin “ al món digital el 
testimoniatge de la seva fe i es comprometen a sembrar en la 
cultura d’aquest nou ambient comunicatiu els valors sobre els 
quals es recolza la vida”. 
9. Als joves, que quasi espontàniament se senten en sintonia 
amb “ aquests nous mitjans”, els correspon d’una manera 
especial l a tasca d’evangelitzar aquest continent digital. Que 
es facin càrrec amb entusiasme de l’anunci de l’Evangeli als  
seus coetanis, ells que coneixen bé els seus temors i  
esperances, els seus entusiasmes i desil·lusions. 
10. El cor humà anhela un món en el que regni l’amor, on els 
béns siguin compartits, on s’edifiqui la unitat, i on la llibertat 
trobi el seu propi sentit en la veritat, i on la identitat de cada 
u s’aconsegueixi en una comunió respectuosa.   
 


