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 Any 28, núm. 30, Solemnitat del Naixement de Sant Joan Baptista, 24 de juny de 2007. 
 

 

Mn. JOAN, ENVIAT A ROMA A ESTUDIAR. El Sr. Arquebisbe de Barcelona ha demanat al nostre vicari 
de continuar durant els propers anys el Segon Cicle d’estudis, concretament en l’especialitat de la Litúrgia, a la 
Pontifícia Universitat de Sant Anselm de Roma. Mn. Joan ha estat servint a la nostra Parròquia des del curs 
2004-2005. El seu comiat oficial serà el Dissabte 15 de setembre, a les 20:15, on celebrarà l’Eucaristia. 
Aprofitarem per desitjar-li el millor en aquesta important etapa de formació al servei de l’Església diocesana i 
agrair-li el treball –que ha estat molt- que ha dut a terme al servei de la nostra Parròquia.. 
 

EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM. Avui, Diumenge, de 19:15 a 19:45, a la Capella de la Puríssima, mitja hora 
de pregària silenciosa davant Jesucrist - Eucaristia. 
 

ACTIVITATS DEL CENTRE PARROQUIAL. L’exposició Coneixes el mar? sobre biologia marina, fins al 
15 de juliol. També, continua l’exposició 100 anys de l’Estel de Natzaret. I ja ens preparem per a la propera 
temporada 2007-08 de l’Estel, amb la primera reunió el proper Divendres 29 de juny, a les 21:00, al Centre. 
Concert de Rock del grup Núsic, format per monitors del nostre Esplai parroquial, el Divendres 29 de juny, a 
les 21:30, al Centre. Aquest concert es farà a benefici dels Campaments d’estiu del Moviment Infantil i Juvenil. 
 

GRUP D’ACCIÓ CATÒLICA D’ADULTS. Aquest proper Dimarts 26 de juny, a les 18:00, a la Sala de la 
Rectoria. En aquesta trobada, Mn. Joan és convidat a parlar de la importància de la pregària de les Vespres. 
 

CERCLES D’ESTUDI PER A JOVES. El Grup del Divendres es trobarà el Divendres 29 de juny, amb la 
participació a l’Eucaristia de les 20:15, i seguirà amb un sopar per acomiadar el curs, a la Sala de la Rectoria. 
 

CAMPAMENTS D’ESTIU. Moviment Infantil i Juvenil: del 16 al 28 de juliol a Sant Gregori (Girona). 
Associació JAS: del 16 al 29 de juliol a Llès (Cerdanya). Mn. Joan, consiliari de l’Esplai i del JAS, combinarà 
els dies per poder fer-s’hi present, sobretot a la Missa del darrer dia d’ambdós campaments, amb la participació 
dels pares i de les famílies dels infants i joves que hauran viscut aquests dies intensos de sana convivència. 
 
 

HORARI D’ESTIU. Com ja sabeu, a l’estiu queden suprimides les celebracions de la Missa els 
Dissabtes a les 18:00 i els Diumenges a les 8:30. Aquest nou horari s’aplicarà durant tot el mes de 
juliol, el mes d’agost i fins a mitjans del mes de setembre. Per tant, el Dissabte 30 de juny encara hi 
haurà Missa a les 18:00 i el Dissabte 15 de setembre es reprendrà l’horari habitual del curs. 

 

 
 
 
 

 
 
 

JOAN BAPTISTA, PROFETA 
DE LA CONVERSIÓ DEL COR 

 

A nosaltres, recercadors sempre insatisfets de veritat i 
llibertat, recorda’ns, oh Joan, que necessitem el Crist!  

Perquè només Ell és capaç d’apaivagar tota inquietud fonda 
que portem al cor. Perquè Ell és l’únic Salvador del món. 
Són tants els problemes que afligeixen els nostres pobles: 

el minvament de l’amor i del respecte a la vida, la solitud dels 
ancians, el sofriment dels pobres, els egoismes i conflictes que 

creen tensions personals, familiars, socials i polítiques. 
Ensenya’ns, Joan Baptista, que només la renovació personal, 
moral i espiritual, és la font d’una convivència  més humana i 

més justa. Dóna’ns la gosadia d’anunciar, sense temor, la 
incommensurable dignitat de tot home i de tota dona, la 

fascinació de l’amor veritable, pur, fidel i sant.  
Dóna’ns la força i l’entusiasme per proclamar amb la vida 

l’Evangeli del Crist! 
 



 

 

ELS APÒSTOLS SANT PERE I SANT PAU 
 

Per bé que no és actualment festa de precepte, la Solemnitat dels Apòstols Sant Pere i Sant Pau, columnes i 
fonament de la fe de l’Església, no ens pot passar per alt. És molt recomanable participar en l’Eucaristia. Només 
cal que pensem en com , des de molt antic, i quan era difícil i arriscat viatjar, els cristians han cercat de 
pelegrinar a Roma per visitar els seus sepulcres i renovar allí la  fe cristiana i la comunió amb el Sant Pare. 
 
Pere i Pau són diversos per instint i per naturalesa, però són idèntics en l’amor a Crist i a l’Església. A tots dos 
els és canviat el nom: Simó serà anomenat Pere. Saule serà anomenat Pau. Ambdós viuen l’encontre amb Crist 
ressuscitat i seduïts pel Crist, donaran la vida per Ell en el martiri esdevingut a Roma. Pere i Pau, humans com 
nosaltres, amb tantes febleses, pors, capaços de traïcions, però plens d’amor al Senyor. I Jesús es fia d’ells. Pere 
haurà de repetir per tres vegades el seu amor. Pau repetirà infinitat de vegades que ell, perseguidor, ha esdevingut 
apòstol només per gràcia. 
 
Esguardant Pere i Pau podríem subratllar la seva grandesa i santedat, però també podríem parlar de la seva 
feblesa i dels seus pecats, i aleshores descobrirem que és la mateixa cosa, perquè és precisament la bondat i la 
misericòrdia del Senyor que canvia el seu cor i el transforma fins a fer-los esdevenir uns grans sants. Les seves 
vides seran consumades en un amor humil i apassionat al Senyor Jesús.  
 
Pobre Pere! Nega per tres vegades el Senyor i jura no haver-lo vist mai. Però la pobresa de Pere es troba amb 
l’esguard i la misericòrdia de Jesús i així es deixa salvar. Pau, fariseu convençut, fanàtic, perseguidor dels 
cristians, col·laborador –essent jove- en el martiri d’Esteve, es deixarà canviar el cor i la vida gràcies a  
l’encontre amb Crist. La conversió esdevinguda al camí de Damasc és l’inici d’una vida missionera incansable. 
 
Dos apòstols diversos, sí, però que construeixen la unitat de l’Església. Pere rep el carisma, és a dir, el do i la 
tasca de vetllar per la unitat de l’Església i de ser el principal referent per a la unitat i la comunió entre els 
creients en Crist, per mitjà del servei a la veritat. Pau rep la missió de difondre la Paraula de veritat, l’Evangeli, 
fins als confins de la terra. 
 
Són sants que troben en el Successor de Pare, el Sant Pare,  el continuador i el testimoni de la missió de Crist. En 
el Papa hi ha l’autoritat de Pere.  I com a cap visible de l’Església i centre d’unitat, ens dóna una imatge 
lluminosa de la presència d’aquests dos grans Apòstols i de la seva mateixa presència. “Crec en l’Església, una, 
santa, catòlica, apostòlica”. És en l’Església que nosaltres tenim la relació autèntica amb Crist, únic salvador, i 
amb Déu, el Pare, que Crist ens ha revelat. 
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SOLEMNITAT DE SANT PERE I SANT PAU 
 

Celebracions de la Missa, a les 8:00; 10:00 i 20:15 
 

Som convidats també a celebrar l’Eucaristia a les 20:00 (vespres a les 
18:30) al Monestir de Sant Pere de les Puel·les (Carrer Anglí, 55) i a 

compartir després coca a l’hort de les monges 
 
 

 
 

Per què abans de combregar, el celebrant mostra el Pa eucarístic? Pot fer-ho amb el pa ja partit sobre el calze, 
dient Mireu l’Anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món... Amb aquest gest se subratlla més la unitat del Pa i del Vi, 
únic Cos de Crist. És cert que la comunió dels fidels en raó del signe seria desitjable que fos sota el pa i vi. Per raons 
òbvies, es fa difícil quan l’assemblea és nombrosa. Amb tot, combregar amb el Pa ja és combregar amb el Crist total.  


