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Festa de la conversió de sant Pau
Celebrem, aquesta setmana, la conversió de
sant Pau. És quelcom peculiar en el calendari
litúrgic. Dels sants, especialment dels màrtirs, en celebrem el seu dies natalis, el dia de
la seva mort. Així ho fem també per
sant Pere i sant Pau, celebrant
el seu martiri el dia 29 de
juny. Però de sant Pau en
celebrem la "conversió",
és a dir, l'origen del seu
trànsit de perseguidor a
evangelitzador, així com
de sant Pere en celebrem
"la càtedra", és a dir, l'origen en la seva persona del que
anomenem ministeri petrí.
La conversió de sant Pau és
un fet que va marcar decisivament la seva vida personal i alhora la història de la
fe cristiana. Per a ell, fou el
primer pas vers una incorporació total a Crist, i el
començament d'una missió que el posà entre els
Apòstols, i que ell reivindicà constantment, amb
tota la força i intensitat de
saber-se cridat i enviat no
pas pels homes, sinó per
Crist mateix.
"Per la gràcia de Déu sóc el
que sóc, i la seva gràcia no
ha estat infructuosa en mi",
escriurà als ﬁdels de Corint
pensant en aquell moment
decisiu. En efecte: nosaltres
no celebrem el que sant Pau
va fer, sinó el que Déu va fer
en ell i per ell. Celebrem el
triomf de la gràcia pasqual
en la seva persona. Celebrem l'amor de Déu a la seva
Església en donar-li un predicador excel·lent de l'evangeli de la seva gràcia. Celebrem que, per l'apòstol Pau, hem
conegut el designi secret de Déu, la decisió
benèvola que havia pres per realitzar-la en la

plenitud dels temps: unir en Crist totes les
coses, i creiem en l'esperança que ens
sosté ara, enmig de les tribulacions i dels
gemecs del món.
Demanem, per intercessió de l'Apòstol, que la nostra vida cristiana sigui il·luminada pel
seu exemple. En primer
lloc, l'exemple de la seva
mateixa conversió. Per al
zelós fariseu que era Pau,
la seva conversió va signiﬁcar deixar enrere tots els
avantatges, per tal d'aconseguir la justícia que se'ns dóna per
la fe en Jesucrist. Quan Pau pregunta al Senyor:"¿Què voleu
que faci?", està manifestant la seva disponibilitat a
complir la voluntat de Déu,
i està acceptant el camí de
la iniciació cristiana, que
rebrà a Damasc, i el portarà
a viure en Crist a l'interior
de l'Església.
També de nosaltres s'ha
apoderat el Senyor quan
ens ha escollit, cridat, i
justiﬁcat, per la fe i pel
baptisme. També nosaltres peregrinem en el món
present, correm vers el
terme que Déu ens proposa, maldant per ser cada
vegada més ﬁdels a la vocació que hem rebut, cadascú en el seu lloc, en
l'Església. També nosaltres experimentem la feblesa de la condició humana, i sentim -com Paula lluita interior entre el be i
el mal. Per això avui ens cal
demanar la intercessió de
sant Pau: que la seva conversió ens ensenyi a convertir-nos, a fer la conversió de la nostra manera de viure.
D’una homilía del bisbe Pere Tena

REUNIÓ DE RESPONSABLES DE ROMERIES. Per començar a
preparar la romeria a Montserrat de les parròquies del Prat,
aquest proper dilluns tres persones del prat participaran en
aquesta reunió que convoquen els monjos i l’empresa que gestiona les cel·les i altres serveis de Montserrat.
JUNTA DE CÀRITAS INTERPARROQUIAL. Reunió aquest proper

dilluns a la rectoria de sant Pere i sant Pau.

INTRODUCCIÓ ALS PROFETES. Reunió el proper dijous 25 a les
19.00h l col·legi de la Mare de Déu del Carme.
FORMACIÓ DE VOLUNTARIS DE CÀRITAS. El proper divendres

26 a les 18.00h, a la parròquia de sant Pere i sant Pau, a càrrec
de Ramon Carbonell. Hi participaran els voluntaris dels diversos serveis i la junta interparroquial.

les 20.30h

ACOLLIDA ALS LOCALS. Aquest proper cap de setmana acollirem a les sales parroquials infants de Llops i Daines de l’AE
Montserrat Xavier, de Barcelona.

VISITA PASTORAL ARXIPRESTAL. Aquesta setmana passada

JORNADES INTERDIOCESANES. Aquest proper dissabte coinci-

el bisbe Agustí va tenir ocasió de reunir-se personalment amb
tots els capellans del Prat i dimecres 24 ho farà amb tots els
de l’arxiprestat junts a Bruguers.

deixen les jornades interdiocesanes d’animadors que convoca
el Secretariat de Joventut a Tortosa i les jornades interdiocesanes de l’Apostolat Seglar, a la casa de l’Església de Sant Feliu de Llobregat.

JUNTA DE L’ESPLAI SANT PERE I SANT PAU. Reunió dilluns a

VINE I VEURÀS. Dimecres 24, a les 19.00h, nova sessió del Vine

i Veuràs a la capella de sant Jordi.
FESTA DE LA CONVERSIÓ DE SANT PAU. Aquest proper dijous

25. Tal com ja vam fer l’any passat, la celebració de l’eucaristia
de les 9 del matí la farem a l’església superior, davant la
imatge de la talla romànica del sant Pau donada a la parròquia
per la família de cal Marc de l’Ixo. Aquesta celebració clou la
setmana de pregària per la unitat dels cristians.

JORNADA DE LA INFÀNCIA MISSIONERA. Aquest proper diu-

menge 28 de gener.
VI VOLTA SOLIDÀRIA. Aquest proper diumenge 28 de gener al

Parc Nou. Serà a partir de les 10.00h. Els beneficis repercuteixen en el Materno-Infantil que Càritas diocesana té al Prat de
Llobregat. Es pot fer la inscripció amb antel·lació al web
http://cebllob.org/?page_id=6160 i també en el propi Parc el
mateix diumenge

Elvira GARCÍA CANALES (89), Maria Carmen ARTIGAS GIL (58), Juan Antonio (Noni) YXART GALTER (72), Rosario CALER RUANO (79), Justino SÁNCHEZ MAYORAL (86), Rosa (Rosita) GALOPA PASCUAL (95), Amelia CALIANI TORRES (87), Antonio
CASTAÑO PÉREZ (83), Cipriana NOTARIO BABIANO (88).

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

SANT PERE I SANT PAU

DISSABTE 20. 19.00h. Alfonso SÁNCHEZ.

DIUMENGE 21. 12.30h. Joan BLANCO SALLÉS, Victor PERIS i Vicente PERIS, consorts Evangelina PI i Victor RIBAS, famílies RIBAS-BAIGES. 20.00h. Maria BARNADAS.

DIUMENGE 21. 11.00h. Demetrio MOYA.
DIJOUS 25. 20.00h. Encarnación HERRERA GALINDO.
DIVENDRES 26. 20.00h. Vicente BASADO.
DISSABTE 27. 19.00h. Rafael LAY REYES

DIMECRES 24. 9.00h. famílies RODRÍGUEZ-DARNÉS.
DIJOUS 25. 9.00h. Maria DALMAU.
DISSABTE 27. 9.00h. esposos Enric QUEROL i Quimeta BUSQUETS. 20.00h. Joan PARÉS I Madrona ROSELL, famílies COMPANY-SOLÀ.
DIUMENGE 28. 9.00h. Josep PORTILLO. 12.30h. Mª Ester BARRIOS ADELL, José BARRIOS, esposos Rafael ADELL i Anunciación
LAFITA, Ester, Gloria i Tere ADELL LAFITA, famílies CLARISÓMONFORT-LENS. 20.00h. Ramon PUGÉS TRIAS.
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