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Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. (18-25 de gener de 2017) 
 
No ens desentenguem de la nostra Família Cristiana, de l'Església de Jesucrist. Tal com Ell pregà al darrer 
Sopar per la unitat de l'Església, tal com sant Pau ens explica com hem rebut aquest servei de la reconciliació, 
tal com ens ensenya pregar l'espiritualitat de sant Francesc d'Assís, tal com ens demana el nostre Bisbe de 
Roma Francesc --ell mateix no s'anomena "Pontifex Maximus" per tal de no ocupar el primer lloc davant de 
ningú, ni Bisbes ni Patriarques--. Tal com fan totes les confessions cristianes en aquesta setmana que culmi-
narà el dia 25 de gener, festa de la conversió de sant Pau: Preguem de cor, preguem en família, pregarem el 
diumenge vinent perquè desapareguin les divisions al si de la Comunitat Cristiana Mundial. 
 
De la 2na. Carta als  Corintis 5, 14-20. 

L'amor del Crist ens té agafats:  
hem comprès que un ha mort per tots, i això vol dir que tots han mort amb ell.  
I ell ha mort per tots perquè els qui viuen ja no visquin per a ells mateixos,  
sinó per a aquell qui ha mort i ressuscitat per tots ells.  
Per això nosaltres, des d'ara, ja no valorem ningú de manera purament humana,  
i si en altre temps havíem valorat així el Crist, ara ja no ho fem.  
És a dir, els qui viuen en Crist són una creació nova.  
El que era antic ha passat; ha començat un món nou.  
I tot això és obra de Déu, que ens ha reconciliat amb ell mateix per Crist  
i ens ha confiat a nosaltres aquest servei de la reconciliació.  
Efectivament, Déu, en Crist, reconciliava el món amb ell mateix,  
no tenint-li més en compte els seus pecats,  
i a nosaltres ens ha encomanat l'anunci de la reconciliació.  
Per tant, som ambaixadors de Crist, i Déu mateix us exhorta a través nostre.  
Us ho demanem en nom de Crist: reconcilieu-vos amb Déu!  
                                                                                                           Traducció de la Bíblia Interconfessional 

Senyor!  
Feu de mi un instrument de la vostra pau! 
Que on hi ha odi, hi posi l’amor, 
que on hi ha ofensa, hi posi el perdó, 
que on hi ha discòrdia, hi posi la unió, 
que on hi ha error, hi posi la veritat, 
que on hi ha dubte, hi posi la fe, 
que on hi ha desesper, hi posi l'esperança, 
que on hi ha tristesa, hi posi la joia, 
que on hi ha tenebres, hi posi la llum. 

 Mestre!  
Feu que jo cerqui més aviat  
consolar que no pas ser consolat, 
comprendre, més que no pas ser comprès, 
estimar, més que no pas ser estimat. 

 Perquè  
és donant-nos que rebem, 
és oblidant-nos que ens trobem, 
és perdonant que som perdonats, 
és morint que ressuscitem a la vida eterna!. 

 Pregària segons sant Francesc d’Assís.. 



 

 
HORARI DE LES MISSES  A L’ESGLÉSIA PARROQUIAL: 
Els dissabtes i vigílies de festa:   A les 8 h. del vespre.   
Els diumenges i dies festius:  A les 12  h. del migdia.   
Els dies feiners: dimecres a 2/4 de 8 h. del vespre.   
 
HORARI DE LES MISSES AL SANTUARI DE PUIGGRACIÓS:   
Els diumenges i dies festius: A 2/4 d’11 h. del matí.  
Els dies feiners: Dilluns i  dissabte a les 12 h. del migdia.  
Dimarts, dijous a 2/4 de 10 h. del matí 
 

 

 
CALENDARI IMMEDIAT PREVIST   GENER DE 2017  

 
Dl. 23:  A 2/4 de 5 de la tarda Missa a la residència de can Focs. 
Dl. 23:  A 2/4 de 10  reunió dels pares dels infants de Catequesi de 2n. curs. 
Dt. 24:  A 2/4 de 5 de la tarda Missa a la residència de can Camp.  
Dg.22 o 29  --DEPÈN ENCARA DE LA DARRERA PREVISIÓ D EL TEMPS !!-- :   

A 2/4 de 12 del matí Benedicció dels animals   
amb motiu de la recent festa de sant  Antoni. Abat. 

Dl. 30:  A 2/4 de 10  reunió dels pares dels infants de Catequesi de 1r.c urs. 
Dt. 31:  A les 9 del vespre reunió de l'equip de catequistes . 
 
Mantinguem, amb il·lusió, el compromís de cada dia envers  totes les activitats parroquials 
que ens ajuden a acompanyar els germans en la fe i a correspondre a la crida que Jesucrist ens fa 
personalment a cadascun de nosaltres. 
 

 
INTENCIONS DE PREGÀRIA A LES MISSES  
Al Santuari de Puiggraciós --on és ben viva aquesta tradició cristiana de pregar els uns pels altres-- darrera-
ment hem pregat i seguirem fent-ho per: Salvador Cañella, Ramon Sellés, Cecília Bosch, Joa n Fernàndez, 
Maria Antònia Aregall, Esteve Noguera i germanes, M ercedes Bravo, germans Rosa i Jaume, Maria 
Ferrer. Cada dia preguem pels vius i pels difunts de la nostra parròquia i per tots els germans més necessitats 
de la nostra intercessió d'arreu del món. 
 
CÀRITAS PARROQUIAL   Cristianament recollim i repartim  entre germans el que podem, que no és pas poc, 
L'horari és els dijous de 5 a 7 h, de la tarda.  
També acollim a través de la Borsa de treball : Una nova possibilitat d'ajudar els germans necessitats de la 
nostra sol·licitud intentant acompanyar-los en la recerca de feina. 
 
BORSA DE TREBALL DE CARITAS PARROQUIAL.   Estiguem atents a les borses de treball és una nova 
possibilitat d'ajudar els germans necessitats de la nostra sol·licitud i d'acompanyar-los en la seva dignitat. 
 
DESPATX PARROQUIAL : Cada dijous feiner de 6 a 8 de la tarda.  Visites també a hores concertades. Telè-
fon de la rectoria, sobretot per a urgències i sagraments: 93 843 0023 .  
 
 
El Full Parroquial (versió digital) Hi trobareu les lectures de la missa del diumenge Inscriviu-vos –hi !! 
A la  Web parroquial  entre molts altres temes: 
■ S’hi pot llegir l’evangeli de cada dia i un comentari explicatiu.   Cal entrar en la secció  DOCUMENTS del 
menú i seleccioneu-hi l’enllaç: →  L’Evangeli del dia 
■ Podeu escoltar també l’emissora Ràdio Estel clicant directament l’enllaç  RADIO ESTEL 
■ Es poden consultar el Fulls dominicals endarrerits de tot l’any. Cal anar a l’enllaç Full històric  i en la  graella 
seleccionar la data de publicació del Full requerit. 

     Web parroquial:  http://santgenis.org    Correu electrònic: parroquiasantgenis@santgenis.org 

                        Correu personal de mossèn Pere :  farriolivinyes@gmail.com  
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Lectura del llibre d’Isaïes (Is 8,23b-9,3) 

En temps passat, el Senyor humilià el país de Zabuló i de Neftalí, però a la fi dels temps enaltirà 
el camí del Mar, l’altra banda del Jordà, Galilea dels pagans. El poble que avançava a les fosques 
ha vist una gran llum, una llum resplendeix per als qui vivien al país tenebrós. Els heu omplert 
de goig, d’una alegria immensa; s’alegren davant vostre com la gent a la sega, com fan festa els 
vencedors quan reparteixen el botí. Heu trossejat el jou que li pesava, la barra que duia a 
l’espatlla i l’agulló del qui l’arriava; tot ho heu trossejat com al dia de Madian. 

Salm responsorial [26,1.4.13-14 (R.: 1a)] 

El Senyor m’il·lumina i em salva, 
qui em pot fer por? 
El Senyor és el mur que protegeix la meva vida, 
qui em pot esfereir? 

R. El Senyor m’il·lumina i em salva. 

Una cosa he demanat al Senyor, 
i la desitjo amb tota l’ànima: 
poder viure a la casa del Senyor 
i vetllar pel seu temple. R. 

N’estic cert, fruiré en la vida eterna 
de la bondat que em té el Senyor. 
Espera en el Senyor! 
Sigues valent! Que el teu cor no defalleixi. 
Espera en el Senyor! R. 

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co 1,10-13.17) 

Germans, pel nom de Jesucrist, el nostre Senyor, us demano que aneu d’acord i que no hi hagi 
divisions entre vosaltres; estigueu ben units en una sola manera de pensar i en un sol parer. 
Perquè alguns de la casa de Cloa m’han parlat de les desavinences que hi ha entre vosaltres. Vull 
dir que cadascú de vosaltres afirma: «Jo sóc partidari de Pau», «Doncs jo, d’Apol·ló», «Jo, de 
Quefes», «Jo, de Crist». Com és això? El Crist està dividit? És que Pau ha estat crucificat per 
vosaltres o heu estat batejats en el nom de Pau? Crist no m’ha enviat a batejar, sinó a anunciar 
l’evangeli, i a fer-ho sense recórrer a un llenguatge de savis, perquè la creu de Crist no perdi el 
seu valor. 

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu (Mt 4,12-23) 

Quan Jesús sentí a dir que Joan havia estat empresonat, se’n tornà a Galilea, però no anà a viure 
a Natzaret, sinó a Cafar-Naüm, vora el llac, a la regió de Zabuló i de Neftalí, perquè s’havia de 
complir allò que anunciava el profeta Isaïes: «País de Zabuló i de Neftalí, camí del mar, l’altra 
banda del Jordà, Galilea dels pagans: El poble que vivia a les fosques ha vist una gran llum, una 
llum resplendeix per als qui vivien al país tenebrós.» Des d’aquell temps Jesús començà a predi-
car així: «Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop.» 

[Tot vorejant el llac de Galilea, veié dos germans, Simó, l’anomenat Pere, i Andreu. Estaven ti-
rant el filat a l’aigua, perquè eren pescadors, i els digué: «Veniu amb mi, i us faré pescadors 
d’homes.» Immediatament abandonaren les xarxes i se n’anaren amb ell. Més enllà veié altres 
dos germans, Jaume i Joan, fills de Zebedeu. Eren a la barca amb el seu pare, repassant les xar-
xes, i Jesús els cridà. Ells abandonaren immediatament la barca i el pare, i se n’anaren amb ell. I 
anava per tot Galilea, ensenyant a les sinagogues, predicant la bona nova del Regne i guarint 
entre la gent tota malaltia.] 
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