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Pere Tarrés o la passió 
d’unir-se a Jesús 

 

“Si m’estimeu, guardareu els meus manaments”, diu Jesús avui a l’Evangeli. 
Cap amenaça, cap constricció. Ens podem adherir a Jesús o refusar-lo amb 
total llibertat. El Dr. Tarrés, el nostre beat, escollí d’adherir-s’hi i  donar-
s’hi del tot, sense reserves, perquè va entendre que si l’estimava, 
esdevindria com Ell: estimar transforma, hom esdevé allò que estima. 
Jesús cerca espais, espais en el cor, espais de relació. I en el jove Tarrés 
trobà un cor enterament disponible. L’Evangeli narra la passió d’unir-se  a 
Jesús emprant una paraula de només dues lletres, en: Jo en el Pare, 
vosaltres en mi, jo en vosaltres. Immergits, units, íntims. Per això Jesús, 
sabent de la nostra fragilitat i  dels perills, ens parla d’un “altre Defensor, 
l’Esperit de la veritat, perquè es quedi amb vosaltres per sempre”. La 
fotografia és de l’escultura de Montserrat García Rius, que es troba al 
Claustre de la catedral de Barcelona.  Beat Pere Tarrés intercedeix per tots 
nosaltres i pels futurs sacerdots!  

 
 

LA FESTA DEL BEAT PERE TARRÉS. Demà dilluns 30 de maig, és la festa del nostre Beat. L’Eucaristia, 
presidida pel Senyor Cardenal Arquebisbe se celebrarà a les 19’30h. En aquesta missa, a la qual hi participen 
tants sarrianencs i devots d’ arreu, el nostre Arquebisbe conferirà els Ministeris a un grup de seminaristes de les  
diòcesis de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat. A l’hora de l’ofertori es farà una col·lecta en favor de la 
Postulació de la Causa de Canonització.  
 

L’ADORACIÓ EUCARÍSTICA. De dilluns a divendres, en torns d’una hora, de les 8:30 del matí a les 8 del 
vespre. Demà dilluns, fins a les 7 de la tarda. DIUMENGES, A LES 19’15, EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM, 
pregant per les vocacions.  
 

RECÉS PER ALS JOVES CONFIRMANDS. El proper dissabte 4 de juny els joves s’acabaran de preparar 
per a rebre el sagrament de la confirmació amb un recés a l’hostatgeria del monestir de Sant Pere de les  
Puel·les, des  de les 9’30h fins després de dinar. La celebració de la confirmació serà l’11 de juny a la missa de 
les 19’15h., per mans del vicari episcopal Mn. Jesús Sanz. 
 

 

S’INICIA LA RESTAURACIÓ DEL TEATRE DEL CENTRE PARROQUIAL 
 

Divendres passat, a les 9 del matí, es va signar el contracte de la primera fase de les obres: “Reforma parcial de la 
capsa del Teatre del Centre Parroquial de Sant Vicenç de Sarrià”.  Per part de la Parròquia, que n’és la promotora,  

signà Mn. Manel Valls, i per part de la constructora el Sr. Francisco Javier Gómez García, apoderat de 
Construcciones Trade S.L. El cost de l’execució ascendeix a 
460.854, 08 €. La Parròquia hi ha aportat més de 200.000 €, 

procedent d’una donació. L’administració hi aportarà 200.000 € 
més. I la constructora ha donat facilitats per al pagament, el qual 

es realitzarà mitjançant cinc pagarés que es lliuraran en el 
moment de fer-se l’Acta de Recepció de l’obra, amb venciment 
a sis mesos. L’obra començarà el 6 de juny i durarà sis mesos. 

Per tant, tenim un any per endavant. La fotografia recull els 
presents en la signatura del contracte. És una obra costosa, sí, i 

n’hem estudiat a fons el seu finançament, i les garanties de 
pagament. Estarem contents si vénen ajudes, ni que siguin petites. Ho fem en favor del Centre Parroquial, el qual és 

Parròquia, en favor del Teatre de “L’Estel de Natzaret”, i del que coneixem també com a “Teatre de Sarrià” i en 
favor del nostre estimat Sarrià. Gràcies a la Junta, als nostres assessors legals i fiscals, al nostre administrador, 

a tanta gent que ha somniat, projectat i que s’ho estima! 



MISSA A LA BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMÍLIA. Diumenge vinent 5 de juny, a les 17 hores, les 
parròquies de la Zona Pastoral 2, entre les quals es troba la nostra, que pertany a l’Arxiprestat de Sarrià- Les  
Corts, som convidats a participar a l’Eucaristia que presidirà el Sr. Cardenal Arquebisbe. Ens han estat lliurades  
50 entrades, òbviament gratuïtes, per a cada parròquia. Els fidels que hi desitgin participar, poden demanar 
entrades a la sagristia  i se’ls donarà la invitació.  

 

HORARI D’ESTIU. Comença el dissabte 18 de juny i el diumenge 19 de juny. Des d’aquestes dates i durant 
els mesos d’estiu la missa de les 19’15 es passarà a les 20’15, i se suprimirà, com cada estiu, la de les 8’30 
dels diumenges.  
 
 

PASQUA DEL 
MALALT 

 

El potencial interior dels 
joves, en ajut dels qui 

sofreixen 
 
 

¿Com s’enfronten avui els joves als 
esdeveniments fonamentals de l’existència, és a dir, a 
la salut i a la malaltia, a la vida i la mort, al sofriment i 
la curació? La salut és un dels béns fonamentals del 

ser humà i constitueix una de les seves aspiracions permanents. Per als mateixos joves la salut és quelcom molt important 
en la seva vida. Però al costat d’una alta valoració de la salut, hi trobem comportaments i actituds contradictòries. Posem 
la nostra salut en mans dels grans avenços de les ciències mèdiques i  potser ens sentim menys responsables de la nostra 
salut. 
 

L’Església ha d’aportar allò que li és més propi, és a dir, ajudar els joves d’avui a viure la seva salut de manera 
sana i responsable; estar prop dels joves que sofreixen i acompanyar-los a afrontar aquesta realitat i a viure-la com a 
possibilitat  de creixement i de maduració; reconèixer i avivar la sensibilitat  i solidaritat dels joves envers les persones 
malaltes, amb discapacitat, gent gran o amb dependència. Qualsevulla època de la vida, probablement més encara en la 
joventut, és important de prendre consciència del valor i sentit  de la salut. Jesús és la Vida i seguir-lo és una de les 
maneres més sanes i gratificants de viure. 
 

Malaltia, dolor i sofriment són experiències personals, carregades sempre de misteri, un misteri difícil  
d’acceptar i de suportar, difícil d’expressar amb paraules. Els joves sofreixen i emmalalteixen. Jesús passà per aquesta 
experiència humana i ens ensenyà com hem de viure-ho personalment. Les actituds de Jesús ens ajuden a albirar des de la  
fe el sentit  de la vida, també enmig del sofriment, i el valor redemptor de l’amor. Però, sobretot, ens ensenyen a descobrir 
que podem buscar un per a què. 
 

Jesús no passà de llarg davant els malalts, s’atansà a ells, es commogué davant la seva situació, els dedicà una 
atenció preferent i els lliurà de la soledat i abandonament en què es trobaven reintegrant-los a la comunitat. Els joves 
disposen, per a això, d’un enorme potencial interior per a ajudar els qui sofreixen. 
 

No és agradable sentir parlar de morir i la mort i menys en una etapa en la qual allò que prima és la sensació de 
viure. Tot amb tot, la mort està sempre en els joves, i encara que de formes molt diverses, amb freqüència, la realitat de la 
vida els obliga a haver d’encarar-la de front. La mort aleshores impacta amb força, deixa sense paraules, remou per dintre, 
provoca reaccions, suscita preguntes i interrogants, etc. La mort forma part de la vida.  
 

Jesús estima la vida, es commou davant la mort i plora. A Jesús no li deixa indiferent la mort. Mirar la mort, a la 
llum de Jesús, ajuda a viure més plenament la vida i a valorar i agrair la vida com un do que s’ha de viure en actitud 
d’agraïment i lloança; ajuda a viure les petites morts de cada dia  i acompanyar als qui estan experimentant la mort en la 
seva pròpia carn i necessiten algú que els estengui la mà i els consoli; ajuda a combatre tot allò que aquí i  ara està 
generant mort: violència, guerres, deteriorament de la natura, repartiment injust de recursos, etc. A tots ens incumbeix la 
tasca i la responsabilitat de tenir cura de la vida en els seus grans esdeveniments i transmetre formes sanes de vida. Com a 
testimonis de Crist ressuscitat hem de viure guarint la vida i alleujant el sofriment.  
 
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 

 


