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CONFESSAR LA FE AMB PERE I PAU 
 

La festa dels sants Apòstols Pere i  Pau és al mateix temps la memòria dels 
grans testimonis de Jesucrist i una solemne confessió  

en l’Església una, santa, catòlica i  apostòlica.  
És una festa de la catolicitat. L’Església és apostòlica perquè confessa la fe 

dels Apòstols i  cerca de viure-la. La Paraula de Déu no  
és només una paraula escrita, sinó una paraula viva,  

de la qual en donen testimoni els Apòstols i  els seus successors.  
Al costat de Pere, cap del col·legi apostòlic,  avui celebrem la memòria de 

Pau, el gran convertit, l’antic i temible  perseguidor dels cristians, el qual va 
donar, després, la vida per Crist i  per l’Evangeli, afrontant el martiri en el 
mateix període de Pere. Avui s’inicia a tota l’Església l’Any Sant Paulí, un 

any que ha d’esdevenir  per a tots nosaltres  
com un nou Damasc,  un temps de veritable conversió,  

un temps per aprofundir l’ensenyament de l’Apòstol, tan ric i  profund 
 

 

MES DEL SAGRAT COR.  Demà, dilluns, a les 19:30, a la Capella del Santíssim, n’és el darrer dia.  Rés del 
Sant Rosari i invocacions tradicionals  al Sagrat Cor de Jesús. 
 

EL QÜESTIONARI SOBRE EL FULL DOMINICAL. En les tauletes trobareu el resultat de l’enquesta.  
 
 

MOVIMENT INFANTIL I JUVENIL. L’Esplai de la Parròquia ha projectat uns dies d’Acampada a Borredà, 
del 15 al 27 de juliol. I  participaran una trentena d’infants i joves. Mn. David es trobarà amb ells la primera 
setmana, i el segon diumenge dia 27, dia de pares,  Mn. Manel hi pujarà per celebrar l’Eucaristia. 
 

CAMPAMENTS DEL JAS. L’associació JAS (Joventut Alegre de Sarrià) tenen organitzades dues tandes. Els 
dies 5 al 12 de juliol, estaran de colònies la tanda de petits a Vilamaniscle (Empordà). I dels dies 14 al 30 de 
juliol estaran de campaments a Benasque (Huesca). El Consiliari, Mn. David,  participarà en ambdues sortides. 
 

 

LA INSTAL·LACIÓ DE L’ASCENSOR A LA RECTORIA.  Les obres començaran puntualment el dia 
primer de setembre. Agraïm les persones que ens han fet arribar donatius per a aquesta finalitat, i esperem que 
arribin més ajuts, atès que la despesa és elevada.  
 

EL FULL INICIA EL PERÍODE DE VACANCES. La redacció del “Full” es mereix un temps de vacances. 
Com cada any, i fins el setembre, no es publicarà, llevat que calgués fer-ho per alguna cosa que consideréssim 
molt important. Gràcies als lectors de cada setmana. 
 
 
 

 

 
 

LA SETMANA VINENT COMENÇA L’HORARI D’ESTIU. 
 

Com cada any, els mesos de juliol i agost, fins la primera quinzena de setembre, es 
suprimeixen les misses de les 18:00 h. dels dissabtes, i la de les 8:30 del matí dels 
diumenges. Dissabte 5 de juliol i diumenge 6 de juliol comença l’horari d’estiu, 
fins el dissabte 20 i el diumenge 21 de setembre en que es reprendrà l’horari 
habitual. També en el despatx parroquial hi haurà una modificació: durant el mes 

d’agost només hi haurà obert el despatx  els dimecres, de 17:30 a 20:00 h. 
 

 



 

                      PAU DE TARS, 
       O LA PASSIÓ 
 PER LA CAUSA  

DE L’EVANGELI  
I L’AMOR A JESÚS 

 
 

 
 
Només cal prendre nota del que van ser els seus grans viatges missioners, amb innombrables  
proves i consolacions: “Cinc vegades he rebut dels jueus quaranta assots menys un: tres 
vegades m’han bastonejat, una volta m’han apedregat, tres cops he sofert naufragi, una nit i un 

dia sencers vaig passar en alta mar; molt sovint en viatges, en perills de rius, perills de lladres, 

perills de part dels meus compatriotes, perills de part dels pagans, perills a ciutat, perills en 

despoblat, perills a la mar, perills de part dels falsos germans; treballs i fatigues, vetlles 

freqüents, fam i set, sovint sense menjar, fred i nuesa; sense comptar-hi la resta: la meva 

preocupació de cada dia, la sol·licitud per totes les esglésies” (2 Corintis 11, 24-28).  
 
Pau és l’home que va conèixer la fatiga de la prova i fou fidel fins a la fi, perquè va fer en si 
mateix experiència de la fidelitat del Déu de Jesucrist. Veritablement Crist el va transfigurar. 
Aprengué a buidar-se totalment de si mateix, per tal de ser només ple de Déu i així lliurar-se als 
altres com a veritable enamorat del seu Senyor: “Estic crucificat amb Crist; visc, però ja no sóc 
jo qui visc, sinó que Crist viu en mi; i la meva vida d’ara en la carn, la visc per la fe en el Fill 

de Déu, que em va estimar i es va lliurar a si mateix per mi” (Gàlates, 2, 20).  
 
Pau seguí les petjades del camí de la Passió i de la Creu del seu Senyor. Els capítols 21-28 dels 
Actes dels Apòstols són anomenats “passio Pauli”: és la passió del deixeble, el viatge de la 
captivitat, que es conclourà amb el martir i durant la persecució de Neró (64-65). Pau serà 
decapitat amb l’espasa a la Via Ostiense i serà sepultat en el lloc on ara es troba la Basílica de 
Sant Pau extra Murs. Davant la fe de Pau, davant el seu testimoniatge d’amor, davant la passió 
amb la qual anuncia l’Evangeli sense escatimar res, sorgeixen en nosaltres moltes preguntes.  
 
La pregunta més radical: ¿qui és Crist per a mi? ¿És com per Pau el Vivent, amb el qual m’he 
trobat i del qual sóc i vull ser presoner en la llibertat i en l’amor? ¿Visc de Crist, per ell, amb 
ell? Pau, certament, tenia un caràcter fort. Tanmateix, aquest aspecte ens pot ajudar, perquè ens 
fa preguntar amb humilitat i veritat: ¿Reconec els límits del meu caràcter i el dels altres  i els 
accepto, esforçant-me en deixar-me transfigurar per Crist en el servei de l’Evangeli? Pau no 
escatimà res per l’Evangeli: ¿Què signif ica per a nosaltres, sota aquesta perspectiva, tot el que 
ell ens diu sobre la necessitat de completar en la pròpia carn la passió de Crist en avantatge del 
seu Cos, l’Església? Pau va patir tota mena de proves, la qual cosa ens porta a preguntar-nos: 
¿Segueixo Jesús en el dolor, allí on ell em voldrà i on em precedeix i m’acompanya? ¿L’estimo 
més que tot, com el va estimar Pau?  
 

Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15.  Dissabtes i Vigílies de festa: 18:00 i20:15. Diumenges:  8:30, 10:00, 11:30, 13:00 i 20:15. 
Confessions: dies feiners de 8:15 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 fest es i vigílies de festa). 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. Càritas Parroquial: (entrant per c/Arquitecte Mas, 3). Dimecres, de 9:00 a 12:00. Tel: 93 203 03 39.Web: 
www.parroquiasarri a.net. Mail: santvicenc@parroquiasarria.net 


