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Les llàgrimes de Déu, 
font d’amor 

 

“Jo sóc la resurrecció i la vida”, diu Jesús a Marta. Com a la 
samaritana Marta és encara una dona a la qual Jesús regala paraules 
que són al centre de tota la fe. Sóc aquí, present, i faig renéixer i 
resorgir de totes les caigudes, els hiverns, els abandonaments. Fixem-
nos en la successió de les dues paraules. Primer ve la Resurrecció, 
després la vida, i no a l’inrevés. Resurrecció és una experiència que 
interessa abans que tot el nostre present i no només el nostre futur. 
Som els vius, abans que els morts, els qui som cridats a desvetllar-nos 
de les nostres vides immòbils, adormides i inútils. La vida avança de 
resurrecció en resurrecció, envers l’home nou, envers l’alçada de 
Crist. Jesús, davant el sepulcre de Llàtzer es commogué i plorà. Déu 
plora i plora per mi: jo sóc Llàtzer, jo sóc l’amic, malalt i estimat, que 
Jesús no accepta que li sigui arrabassat. De les llàgrimes de Déu 
aprenem el cor de Déu. El perquè de la nostra resurrecció està en 
aquest amor fins al plor. Si el nom de Déu és amor, aleshores el seu 
nom és també Resurrecció. 

 
 
 

 

 Dilluns 11, a les 20,00h, a la sala Tramuntana, del Centre Parroquial  
conferència quaresmal sobre 

La bellesa en la música sacra: 
J.S.Bach, un camí per a llegir la passió segons Sant Joan, 

pel Dr. Patrick Royannais 
 
 

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. CONSELL PASTORAL.  El 
proper dimarts, 12 d’abril,  a les 8 del vespre, ens trobarem a la sala de juntes de la casa rectoral.  
CATEQUESI D’INFANTS . El proper dijous 14 d’abril Reunió de Pares per preparar la 1ª comunió dels 

seus fills i filles. Tindrà lloc a la sala de la rectoria a les 20’30h. 
 
 

CENTRE PARROQUIAL. Diumenge 10, a les 08,00h, des de la plaça de Sarrià sortirem en cotxes per fer 

l'excursió al santuari del Corredor. Distància 9'3 Km i desnivell 250 m. Inscriviu-vos al Centre Parroquial 

o al Centre Excursionista Els Blaus per a poder organitzar els cotxes. Dimecres 13, a les 20,30h, al Teatre 
de Sarrià, el Documental del Mes us ofereix La isla. Arxius d'una tragèdia. L'Orfeó Sarrianenc ens 
comunica que ja està a la venda a la secretaria del centre el llibre El llegat musical de Mn. Àngel Obiols. 
Preu, 5€. Inclou algunes partitures. 
 

BENEDICCIÓ DELS RAMS 
Diumenge vinent, 17 d’abril, a les 12:45, a la Plaça de l’Església, i a continuació Missa. 

Hi haurà servei de guarderia. 
En totes les altres misses es fa commemoració de l’entrada de Jesús a Jerusalem 

 
 
 

 
 
 

 



EL VALOR PEDAGÒGIC DEL 
SAGRAMENT DE LA PENITÈNCIA 

 
El 18 d’abril, dilluns sant, a les 20 h, tindrà lloc la 

celebració comunitària del sagrament de la Penitència. 
Diem comunitària, perquè el Poble de Déu que peregrina a 
la nostra Parròquia hi és convocat, per bé que l’absolució 
sagramental implica la confessió personal dels pecats al 
sacerdot. Per això, i tal com està establert, durant la part 

central de la celebració, un grup de sacerdots atenen 
personalment els penitents. Després, tots junts  donem 
gràcies amb el cant del Magnificat. Abans de la Pasqua, 
som exhortats a atansar-nos a aquest sagrament. Que el 

sagrament de la Penitència té un valor pedagògic, ho ha dit 
recentment Benet XVI en el seu discurs del dia 1 d’abril a 

la Penitenciaria Apostòlica. 
 

Per als mateixos confessors 
 

En primer lloc el té per als mateixos sacerdots: “La missió sacerdotal constitueix un punt d’observació únic i 
privilegiat, des del qual a diari es dóna la contemplació de l’esplendor de la Misericòrdia divina. Quantes 
vegades en la celebració del Sagrament de la Penitència el sacerdot assisteix a veritables i propis miracles de 
conversió que, renovant l’encontre amb un esdeveniment, amb una Persona, reforcen la seva mateixa fe. En el 
fons, confessar significa assistir a tantes “professiones fidei” quants són els penitents, i contemplar l’acció de 
Déu misericordiós en la història, tocar amb la mà els efectes salvífics de la Creu i de la Resurrecció de Crist, en 
tot temps i per a cada home”. 
 

 I afegia el  Sant Pare: “Conèixer i, en certa manera, visitar l’abisme del cor humà, àdhuc en els aspectes més 
obscurs, si per un costat posa a prova la humanitat i la fe del mateix sacerdot, per l’altra alimenta en ell la 
certesa que la darrera paraula sobre el mal de l’home i de la història és de Déu i de la seva Misericòrdia, capaç 
de fer noves totes les coses. Quant no pot aprendre el sacerdot de penitents exemplars per la seva vida espiritual, 
per la serietat amb la que condueixen el seu examen de consciència, per la transparència en el reconeixement 
del propi pecat i per la docilitat envers l’ensenyament de l’Església i les indicacions del confessor! De 
l’administració del Sagrament de la Penitència podem rebre profundes lliçons d’humilitat i de fe! És una crida 
molt forta per a tot sacerdot a la consciència de la pròpia identitat. Mai, només per la força de la nostra 
humanitat, podrem escoltar les confessions dels germans! Si aquests s’apropen a nosaltres és només perquè som 
sacerdots, configurats en Crist Summe i Etern Sacerdot, i capaços d’actuar en el seu Nom i en la seva Persona, 
de fer realment present a Déu que perdona, renova i transforma.  
 

Per als penitents 
 

“L’examen de consciència té un important valor pedagògic: educa a mirar amb sinceritat la pròpia existència, 
a confrontar-la amb la veritat de l’Evangeli i a valorar-la amb paràmetres no solament humans, sinó presos de 
la Revelació divina. La confrontació amb els Manaments i amb les Benaurances i, sobretot, amb el Precepte de 
l’amor, constitueix la primera gran escola penitencial. En el nostre temps caracteritzat pel soroll, la distracció, 
la soledat, el col·loqui del penitent amb el confessor pot ser una de les poques, sinó l’ única ocasió de ser 
escoltat de veritat i en profunditat (...) La confessió íntegra dels pecats, a més, educa al penitent a la humilitat, al 
reconeixement de la pròpia fragilitat i, al mateix temps, a la consciència de la necessitat del perdó i a la 
confiança que la Gràcia divina pot transformar la vida. De la mateixa manera, escoltar els advertiments i els 
consells del confessor és important per al judici sobre els actes, per al camí espiritual i per a la curació interior 
del penitent (...) L’acollida de la penitència, l’escolta de les paraules “Jo t’absolc dels teus pecats” representen, 
finalment, una escola vertadera d’amor i d’esperança, que guia a la plena confiança en el Déu Amor revelat en 
Jesucrist, a la responsabilitat i al compromís de la conversió contínua”. 
 

Pregària davant la meva debilitat 
 

Senyor Jesús, que vas voler ser anomenat amic dels pecadors, 
pel misteri de la teva mort i resurrecció. 

lliura’m dels meus pecats, aferma en mi la teva pau, 
per tal que pugui produir fruits de veritat, justícia i caritat 

 
 
  

 

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 


