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Zaqueu vol veure Jesús, però  

descobreix que és Ell qui el volia veure 
 

Al llarg de l’Evangeli trobem diverses controvèrsies de Jesús. 

Aquesta vegada apareixen els saduceus, que es caracteritzen pel 

fet que, seguint la visió més tradicional del poble d’Israel, no 

creien en la resurrecció dels morts. 

Es per això que li presenten un cas improbable, però no 

impossible, ja que el poble d’Israel també practicava 

l’anomenada “llei del levirat”: quan un home moría sense fills, 

els seus germà es casava amb la vídua per donar descendència 

al germà difunt (cf. Dt 25,5). 

Jesús posa en relleu la novetat de la vida dels ressuscitats: no 

podem quedar-nos amb una mirada simplista! L’argument és 

que el Déu d’Abraham, d’Isaac i de Jacob, el Déu que també a 

nosaltres ens han donat a conèixer aquells que han estat els 

nostres pares en la fe i ens l’han apropat, és Déu de vius i no de 

morts. 
 

 

 

 
 

 

ADORACIÓ AL SANTÍSSIM SAGRAMENT.  De dilluns a divendres, a la Capella del Santíssim, des de les 8’30 

del matí a les 20’00h.  
 

VOLUNTARIS PER A LA PARRÒQUIA.  Tots aquells que estigueu interessats en dedicar una part del vostre 

temps per col·laborar a la Parròquia, us convidem que passeu pel Despatx Parroquial per tal d’apuntar-vos en les 

diferents tasques que ha de dur a terme la nostra comunitat. Us podrem informar de les necessitats concretes de la 

nostra església. És important la vostra ajuda per fer créixer la vida parroquial. Hi ha molts serveis a realitzar que 

demanen persones compromeses i generoses vers Déu i els germans. Us agraïm, ja des d’ara, la vostra disponibilitat.  
 

CATEQUESI D’INFANTS. Els dijous de 18’00 fins a les 19’15 al Centre Parroquial. Continua oberta la 

inscripció ! 
 

CATEQUESI D’ADULTS GRUP “TEÒFIL”. Aquest diumenge participaran en el jubileu de l’Any de la 

Misericòrdia, a la Catedral de Barcelona. Aquest grup es reuneix habitualment el tercer dijous de cada mes de 20 a 

21’30 h, per aprofundir sobre els aspectes fonamentals de la nostra fe.   
 

CATEQUESI PER A LA CONFIRMACIÓ. Els divendres a les 20’00 fins a les 21’00 a la Rectoria. Inscripcions 

dins de l’horari del despatx parroquial.  
 

SISÈ ANIVERSARI DE LA DEDICACIÓ DE LA BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMILIA. Diumenge 6 de 

novembre a les 17h, missa presidida pel nostre Arquebisbe Mons. Joan Josep Omella. Entrades a la vostra disposició 

a la sagristia de la Parròquia, o bé, del 2 al 4 de novembre, de 10 a 14h i de 16 a 20h, al Seminari Conciliar de 

Barcelona (c/ Diputació 231). 
 

www.parroquiasarria.net
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BREU REFLEXIÓ TEOLÒGICA 

SOBRE LA INCINERACIÓ 

 
 

            La incineració ha anat creixent com a pràctica per acomiadar les cendres d’un 

ésser estimat i per això l’Església catòlica fa més de cinquanta anys la va acollir mentre 

no es faci per raons anticristianes. Això invita a reflexionar sobre la resurrecció com a 

supervivència desprès de la mort del “jo personal”, designat clàssicament com 

“l’ànima”, de la qual les seves cendres en són signe visible de la seva vida a la terra. 

La base està en que Jesús va ressuscitar i així va possibilitar una vida totalment nova 

de la persona humana després de la mort, que és el que vol dir “la resurrecció de la 

carn” del Credo. D’aquí que la Pasqua sigui el dia més important de l’any cristià. 

 

Ara la Santa Seu ha publicat unes orientacions –que no cal extrapolar- per una millor 

cura de les cendres. Així amb realisme es diu que poden haver-hi raons higièniques, 

econòmiques o socials per a la incineració. Alhora s’aconsella prudentment que les 

cendres es posin per regla general en un lloc sagrat, excepte en casos excepcionals 

d’acord amb el propi bisbe i que no es divideixin ni es dispersin ni es converteixin en 

records commemoratius.  

 

En definitiva s’afirma que la mort pels cristians no s’ha d’entendre com l’anul·lació 

definitiva de la persona sinó com a pas “vers un cel i una terra nova, on no existirà més 

la mort, ni dol, ni sofriment” (Ap 21,1-4). Tant de bo tot això ajudi! 

 
DR. SALVADOR PIÉ, La Vanguardia 30 d’octubre 2016    

 

 

 

Vigília: 19’15. Missa Familiar, servei de guarderia.  Diumenges i Festes de Precepte: 8:30, 10:00, 11:30, 13:00 i 20:15. 

Confessions: dies feiners de 9’00 a 10:00 i de 19:30 a 20:00, i un quart d’hora abans de les cada missa dominical. 

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). Els dimecres, de 17:00 a 19:00. 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 

MN. MANEL MARXÀ DIJOUS A FER UNES SETMANES DE REPÒS. Ja el diumenge 9 d’octubre se sentia 

molt cansat. Dimecres 26 d’octubre, després de la missa del matí, no es trobà bé i, sotmès a un examen acurat, el 

metge li va prescriure unes setmanes de repòs, cosa que d’altra banda ja s’havia concertat una vegada esdevingués 

rector emèrit. Li desitgem un bon repòs i una bona recuperació. 
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