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EN LA MORT DE MN. FREDERIC RÀFOLS VIDAL 
 

 
Donem gràcies a Déu per la vida sacerdotal 
de Mn. Frederic. Amb senzillesa, amb 
humilitat franciscana, amb intel·ligència,  
amb una disponibilitat exemplar, ha servit 
aquesta comunitat durant més de 9 anys. 
L’hem estimat i s’ha fet estimar. Agraïm les 
mostres de condol, però sobretot la 
companyia, l’ajut, i la pregària de tanta bona 
gent d’aquí i d’arreu. La Missa exequial, 
amb el Sr. Cardenal, i els bisbes Francesc 
Pardo, de Girona, i Pere Tena, auxiliar 
emèrit de Barcelona, i concelebrada per prop 
de 80 preveres, fou molt participada. El 
temple s’omplí de gom a gom. El comiat fou  
a la Plaça, cantant tots el “Credo”. Mn. 
Frederic ha deixat una empremta en els cors 
dels sarrianencs que l’han tractat i conegut 
per la seva bondat, la seva delicadesa.  
Les seves homilies eren les d’un autèntic 
mestre: senzilles, amb exemples,  
amb saviesa, mirant sempre a la vida, a la 
bellesa, i sempre atent al sofriment de les 
persones.  Ens ha fet somriure molt sovint 
amb les seves fines ironies i amb el seu 
proverbial bon humor, carregat d’agudeses i 
sortides imprevistes.  Que al Cel sigui!   

 

 
 

DISSABTE, SOLEMNITAT DE SANT JOSEP 
 

Misses a les 8, 10 i 19'15 
 

 

Mosaic de Sant Josep que es troba al Centre Parroquial del qual n’és el patró.  
És obra de Salvador Sunet Urgellès (1943)  

 

DISSABTE I DIUMENGE:  
DIA DEL SEMINARI DIOCESÀ 

Col·lecta extraordinària  a l’ofertori de totes les misses 
 

 

L’ADORACIÓ EUCARÍSTICA. De dilluns a divendres, en torns d’una hora, de les 8:30 del matí a les 8 
del vespre. Diumenges de Quaresma, a les 18:30: VIACRUCIS per l’església parroquial i a continuació 
EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM, a l’altar major, 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”. 
 

DESÈ ANIVERSARI DEL CENTRE ASSÍS . Dissabte 19 de març, d’11h a 14h., al teatre del Centre 

Parrroquial, acte commemoratiu del 10è aniversari amb la participació de Mònica Terribas, directora de 

TV3. 
 



CENTRE PARROQUIAL. Avui, diumenge 13 de març, a les 18,00h, al Teatre del Centre, concert de 
negro-spirituals a capella, pel grup The BlackBirds. Organitza Concertante. Dissabte 19, festa de Sant 
Josep, portes obertes tot el dia, dinar de germanor (12€) i festival amb la participació de totes les seccions a 
les 17h, al Teatre, entrada lliure. Diumenge 20, a les 9,00h, a la plaça de Sarrià. Excursió de Sant Miquel 
del Fai al Puig d’Olena. 
 

MISSATGE DE QUARESMA DE BENET XVI. Podeu trobar-ne el text íntegre al web parroquial. 
 

DIÀLEG AMB ELS JOVES DEL BISBE AUXILIAR, SEBASTIÀ TALTAVULL. Xerrada sobre el seu 
testimoniatge de fe i de vocació amb el grup de cercles dels dilluns i amb tots els altres joves que vulguin 

participar-hi. També hi són convidats els joves de l’Esplai Parroquial.  Demà dilluns a les 20h., a la sala de 
la rectoria, entrant per la sagristia. 
 
 

 

Hem de pregar més, hem de llegir més les 

Escriptures, i ajudar més els pobres 
 

Homilia de Mn. Frederic, que va pronunciar a la nostra Parròquia en la Missa del Primer Diumenge de 
Quaresma del 2008, i  que hem trobat a l’arxiu del seu ordinador. 

 

 
Aquest primer diumenge de Quaresma llegim com cada any l’evangeli de les temptacions. A través d’un estil 

literari molt peculiar aquest evangeli d’avui ens presenta com un programa. O millor dit , com dos programes: el 

programa de Jesús i el contraprograma del diable. 
1) Primer mirem el que proposa el diable. En primer lloc proposa que Jesús, si és Fill de Déu, faci servir els 

seus poders per tenir béns materials: “Que les pedres es tornin pans”. Clavat a la Creu Jesús sentirà unes paraules 

semblants: “Si ets Fill de Déu baixa de la creu i creurem en tu”. 
Proposa a més que Jesús, si és Fill de Déu, faci un signe espectacular perquè llavors tothom creurà en Ell. T irar-se per 

la cornisa del temple i fer que els àngels el salvin. 

I per acabar, traient-se ja la careta, el diable li promet tot el poder del món, amb la condició de proternar-se davant seu 
i adorar-lo. 

2) Mirem ara el programa de Jesús: primer de tot viure de la Paraula de Déu, tal com diu el llibre del 

Deuteronomi. En segon lloc no buscar signes espectaculars temptant el Senyor, sinó anar seguint el camí ordinari, 
el dia a  dia. Recordem que Jesús després de fer alguns miracles de misericòrdia, els diu a  la gent que no ho diguin a 

ningú. Jesús no és partidari de la propaganda, que tant influeix en la nostra vida quotidiana. I tercer, Jesús ens porta 
en adoració cap al Pare : “Adora el teu Déu, dóna culte a ell tot sol”. 
 

Si féssim un diorama d’aquesta escena veuríem que en les tres temptacions, el diable amb la seva mà 

assenyala cap a la terra: “aquestes pedres”. “Tira’t daltabaix”. “Et donaré tots els reialmes de la terra”. En canvi, 

Jesús les tres vegades aixeca el braç cap a dalt , cap al Pare: “La Paraula que surt de la boca de Déu”. “No temptis el 
Senyor, el teu Déu”. “Adora el Senyor el teu Déu”. 

A la Capella Sixtina de Roma uns grans pintors del segle XV pintaren escenes de la vida de Moisès i de Jesús 

en els grans panys de paret de banda i banda. I en un pany de paret hi ha escenificada aquesta narració. A un cantó hi 
ha la primera temptació. El diable que va disfressat de frare franciscà, li assenyala les pedres. Jesús aixeca el braç al 

cel. Al mig de l’escena hi tornem a veure el diable, ara dalt  de la cornisa del temple. També assenyala la terra on tindrà 
lloc el gran prodigi. Finalment a l’altra banda hi ha la tercera temptació: el diable es treu la seva disfressa i  es mostra 

tan horrible com és. El poder de la terra és seu i el pot donar al qui l’adora. Jesús aixeca els dos braços al Pare mentre 

el diable es precipita al buit . 
Jo penso que la nostra gran temptació és la de prescindir de Déu. Com si Déu no hi fos. Per això al començar 

la Quaresma aixequem els ulls al Pare. Ens trobem amb molts entrebancs, ens fa mal veure tanta gent, de vegades ben 

propera a nosaltres, que prescindeixen de Déu. Hem de pregar més, hem de llegir més les Escriptures, hem de cercar 
moments de pregària personal. Aquesta Quaresma podrem escoltar els dijous persones que ens hi ajudaran. 

Posar el nostre cor en Déu de cap manera ens allunya del món i de les seves necessitats. Avui mateix, i 

després del Credo podrem aportar la nostra ajuda a Mans Unides. Les pedres no es tornen pans, però la nostra 
generositat es tornarà vida per molts germans nostres desconeguts i estimats. Gent que són reflex de Déu a qui adorem 

i estimem sobre totes les coses. Ajudar els pobres és una drecera per arribar a Déu. 
 

Mn. Frederic Ràfols  (16 de febrer de 2008) 
  

 

 
 

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 

 


