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Via Crucis / Via Lucis 
 

Camí de la Creu - Camí de la Llum. Inseparables ! És el camí 
que recorrem cada dia amb les seves ombres i llums. És el ma-
teix camí de Jesús, creu i Llum, per a Ell, però també per a nos-
altres, plenament identificat, Font de vida per a tots i per sempre. 
D’Ell —de Jesús—, ens diu la fe que «tingut per un home qual-
sevol, s’abaixà i es feu obedient fins a la mort, i una mort de 
creu. Per això Déu l’ha exaltat i li ha concedit aquell nom que 
està per damunt de tot altre nom, perquè en el nom de Jesús 
tothom s’agenolli i tota llengua reconegui que Jesucrist és Se-
nyor» (cf. Fl 2,7-11). La Llum ha il·luminat la Creu i som atrets 
cap a Ell. 
El papa Francesc diu que  «hi ha cristians l’opció dels quals 
sembla la d’una Quaresma sense Pasqua» (EG 6). Via Crucis 
sense Via Lucis, una creu sense llum. Una realitat decebedora, 
carreró sense sortida, frustració total, mort sense resurrecció. 
«Comprenc —segueix el Papa— les persones que tendeixen a 
la tristesa per les greus dificultats que han de patir, però a poc a 
poc cal permetre que l’alegria de la fe comenci a despertar-se, 
com una secreta però ferma confiança, fins i tot enmig de les 

pitjors angoixes: «Em trobo lluny de la pau, he oblidat el benestar […] Però quelcom porto a la me-
mòria, quelcom que em fa esperar. Que l’amor del Senyor no s’ha acabat, no s’ha exhaurit la seva 
tendresa. Cada dia es renoven. Gran és la seva fidelitat!». 
Els relats de la Passió han de conduir-nos als de l a Resurrecció , els relats de la Creu ens han 
de portar als de la Llum, no sols com a vivències d’unes jornades que vivim una vegada a l’any, sinó 
com la manera habitual de viure, cada dia. Acostumats que ens convoqui més la mort que la vida, 
necessitem d’una conversió personal i pastoral que ens orienti cap a una major celebració de la Vida 
en el cor de la comunitat cristiana i de la societat —és el món que Déu estima i Jesús ha vingut a 
salvar-lo— per tal que la llum pasqual del testimoni cristià arribi a totes les perifèries. 
 

Bisbe Sebastià Taltavull 
Església de Barceona 

 

INTENCIONS D’ORACIÓ DEL SANT PARE per al mes d’abril 

Pels Joves cristians 
Preguem pels joves, perquè sàpiguen respondre amb generositat a la 
seva pròpia vocació; considerant seriosament també la possibilitat de 
consagrar-se al Senyor en el sacerdoci o a la vida consagrada 

 
 



 

 
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 
 

 
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 . 
 
 

 
CALENDARI IMMEDIAT PREVIST 

Abril.    
 3, Dl.: A 2/4 de 5 H, Missa a la residència de can Focs. 
 8, Ds.:  A les 12 h. al Santuari de la Mare de Déu de Puiggraciós: Celebració  en un  

mateix acte dels sagraments: Reconciliació i Eucaristia.  
SETMANA SANTA 

 9, Dg.: Rams: Les misses de la vigília, de Puiggraciós i de St. Genís seguiran els horaris 
 habituals, però començant per la benedicció i processió pròpies de la festa. 

10, Dl.: Pregària de Vespres i Missa , com de costum, a les 7 h. vespre, a Puiggraciós . 
11, Dt.: Celebració comunitària de la Reconciliació a les 8 h.  vespre a l'església parroquial. 
12, Dc.: La missa no serà a la parròquia sinó a 2/4 de 10 matí a Puiggraciós. 
13, Dj. Sant: Celebració de la Cena del Senyor. 

A Puiggraciós a 2/4 de 6 de la tarda. A St. Genís a  2/4 de 8 del vespre.  
Concert  a 2/4 de 10 de la nit  (després de l'Hora Santa):"El Rèquiem" de Mozart. 

14, Dv. Sant: Viacrucis camí de Sant Nicolau: A les 10h. del matí. 
 Celebració de la Passió del Senyor, a Puiggraciós a les 12 h. del matí. 
 I a l'església parroquial de Sant Genís a les 6 h. de la tarda. 

15 ,Ds. Sant: Nit de Pasqua: Vetlla a Puiggraciós a les 10  i a Sant Genís a 2/4 d'11. 
16, Dg. de Resurrecció o de Pasqua: L'horari de les misses és l'habitual. 

 

 
INTENCIONS DE PREGÀRIA A LA MISSA : Aquests dies sants de la creu de Jesús que il·lumina els nostres 
camins són diades excepcionals per mantenir vius el record i la intercessió per totes les persones que dia a dia 
ens han acompanyat en el nostre camí cristià.  
 
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: Un altre in-
tent d'ajudar els germans necessitats de la nostra sol·licitud: acompanyar-los en la recerca de feina.  
Insistim a fer memòria de les dues famílies que han de rentar tota la bugada a m à perquè no tenen mà-
quina de rentar. Si algú podia...  
 
 
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  

 

 
NOTÍCIES I ADVERTIMENTS 

 



 

 
 
 

 

          

 

Lectura de la profecia d’Ezequiel (Ez 37,12-14) 

Això diu el Senyor Déu: «Mira, poble meu, jo obriré els vostres sepulcres, us en faré sortir i us faré entrar en el 
territori d’Israel. Llavors, poble meu, quan obriré els vostres sepulcres i us en faré sortir, sabreu que jo sóc el 
Senyor. Us infondré el meu esperit i recobrareu la vida, i us deixaré en el vostre territori. Llavors sabreu que jo, 
el Senyor, ho he anunciat i ho he complert.» Diu el Senyor Déu. 

Salm responsorial [129,1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: 7)] 

Des de l’abisme us crido, Senyor. 
Escolteu el meu clam. 
Estigueu atent, escolteu 
aquest clam que us suplica. 

R. Són del Senyor l’amor fidel i la redempció generosa. 

Si tinguéssiu en compte les culpes, 
qui es podria sostenir? 
Però és molt vostre perdonar, 
i això ens infon respecte. R. 

Confio en la paraula del Senyor. 
La meva ànima hi confia. 
Espera el Senyor la meva ànima, 
més que els sentinelles el matí. R. 

Que esperin el matí els sentinelles! 
Israel espera el Senyor, 
perquè són del Senyor l’amor fidel 
i la redempció generosa. 
És ells qui redimeix Israel 
de totes les seves culpes. R. 

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Ro ma (Rm 8,8-11) 

Germans, els qui viuen d’acord amb les mires naturals no poden agradar a Déu. Però vosaltres no viviu se-
gons les mires naturals sinó segons les de l’esperit, perquè l’Esperit de Déu habita en vosaltres, i si algú de 
vosaltres no tingués l’Esperit de Crist, no seria de Crist. Però si Crist està en vosaltres, encara que el cos hagi 
de morir per culpa del pecat, com que sou justos, l’Esperit és la vostra vida. I si habita en vosaltres l’Esperit 
d’aquell que va ressuscitar Jesús d’entre els morts, també, gràcies al seu Esperit que habita en vosaltres, 
aquell que va ressuscitar el Crist d’entre els morts donarà la vida als vostres cossos mortals. 

Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 11,1-45)  

En aquell temps, [caigué malalt un home que es deia Llàtzer. Era de Bet-Hània, el poble de Maria i de la seva 
germana Marta. Maria era la qui, més endavant, ungí el Senyor amb perfum i li eixugà els peus amb els ca-
bells. Llàtzer, el malalt, era el seu germà.] 

Les dues germanes enviaren a dir a Jesús: «Senyor, aquell que estimeu està malalt.» Jesús, en sentir això, 
digué: «Aquesta malaltia no és mortal; és per a donar glòria a Déu: el Fill de Déu en serà glorificat.» Jesús 
estimava Marta i la seva germana i Llàtzer. Després de rebre la notícia de la malaltia, es quedà encara dos 
dies al lloc on era. Després, passats aquests dies, digué als deixebles: «Tornem a Judea.» 

[Ells li digueren: «Rabí, fa poc que els jueus us volien apedregar, i ara hi torneu?» Jesús contestà: «La claror 
del dia dura dotze hores. Els qui caminen de dia no ensopeguen, perquè veuen la claror d’aquest món, però 
els qui caminen de nit sí que ensopeguen, perquè els manca la claror.» Després afegí: «Llàtzer, el nostre 
amic, s’ha adormit; vaig a despertar-lo.» Els deixebles li digueren: «Senyor, si s’ha adormit, es posarà bo.» 
Jesús es referia a la seva mort, però els deixebles es pensaven que parlava del son ordinari. Llavors Jesús els 
digué clarament: «Llàtzer és mort. M’alegro de no haver estat allà; serà en profit vostre, perquè cregueu. Però  

 

   LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE 



 

ara anem-hi.» Tomàs, el Bessó, digué als seus companys: «Anem-hi també nosaltres, morirem amb ell.»] 
Quan Jesús arribà, ja feia quatre dies que Llàtzer era al sepulcre. 

[Bet-Hània és a prop de Jerusalem, cosa de tres quilòmetres, i molts dels jueus havien vingut a donar el con-
dol a Marta i a Maria per la mort del seu germà.] 

Marta, quan va saber que Jesús arribava, sortí a rebre’l. Maria es quedà a casa. Marta digué a Jesús: «Se-
nyor, si haguéssiu estat aquí, el meu germà no s’hauria mort. Però fins i tot ara jo sé que Déu us concedirà tot 
el que li demaneu.» Jesús li diu: «El teu germà ressuscitarà.» Marta li respon: «Ja sé que ressuscitarà quan 
tothom ressusciti el darrer dia.» Li diu Jesús: «Jo sóc la resurrecció i la vida. Els qui creuen en mi, encara que 
morin, viuran, i tots els qui viuen i creuen en mi, no moriran mai més. Ho creus, això?» Ella li diu: «Sí, Senyor: 
Jo crec que vós sou el Messies, el Fill de Déu que havia de venir al món.» 

[Havent dit això se n’anà a cridar la seva germana Maria i li digué en veu baixa: «El mestre és aquí i et crida.» 
Quan ella sentí això s’aixecà tot seguit i anà a trobar-lo. Jesús encara no havia entrat al poble, sinó que era a 
l’indret on Marta l’havia trobat. Els jueus que eren amb ella a casa per donar-li el condol, en veure que 
s’aixecava així i se n’anava, la seguiren, pensant-se que anava a plorar vora el sepulcre. Maria arribà on era 
Jesús i, en veure’l, es llançà als seus peus i li digué: «Senyor, si haguéssiu estat aquí el meu germà no 
s’hauria mort.» Quan] Jesús [veié com plorava, i com ploraven també els jueus que l’havien acompanyada,] es 
commogué profundament i es contorbà. Llavors preguntà: 

«On l’heu posat?» Li diuen: «Veniu a veure-ho, Senyor». A Jesús se li negaren els ulls. Els jueus deien: «Mi-
reu com l’estimava.» Altres deien: «Aquest home que obrí els ulls al cec, no hauria pogut fer que Llàtzer no 
morís?» 

Jesús, commogut altra vegada, arribà on era el sepulcre. Era una cova tancada amb una llosa. Jesús digué: 
«Traieu la llosa.» Marta, la germana del difunt, diu a Jesús: «Senyor, ja es descompon; fa quatre dies que és 
mort.» Li respon Jesús: «No t’he dit que si creus veuràs la glòria de Déu?» Llavors van treure la llosa. Després 
Jesús alçà els ulls al cel i digué: «Pare, us dono gràcies perquè m’heu escoltat. Ja sé que sempre m’escolteu, 
però dic això perquè ho sàpiga la gent que em rodeja i creguin que sou vós qui m’heu enviat.» Havent dit això 
cridà fort: «Llàtzer, vine a fora.» I el mort sortí. Tenia els peus i les mans lligats amb les benes d’amortallar i la 
cara lligada amb un mocador. Jesús els diu: «Deslligueu-lo i deixeu-lo caminar.» 

Molts dels jueus que havien vingut a casa de Maria i veieren el que va fer Jesús, cregueren en ell. 

 

 

 
 

 


