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Jesús, Mestre i Amic. Bo i fent camí,  
acompanyeu els vostres deixebles  
del fracàs, el descoratjament i la por  
a l'Emaús del goig del Pa de Vida. 
 
Il·lumineu el nostre camí.  
Sense la vostra llum, quina foscor! 
Sense el vostre guiatge, on anar? 
Sense el vostre Pa, quina Vida?  
 
Jesús Ressuscitat. Obriu-nos  
a la fe en la vostra Persona, 
a l'anunci del vostre l'Evangeli, 
a l'esperança del Regne del Pare,  
al do de l'Amor del vostre Esperit. 
 
Jesús de Natzaret. Concediu-nos: 
Que fem nostre el vostre Projecte. 
Que construïm la vostra Comunitat. 
Que tots els pobles, races i cultures  
de la terra avancem pels camins  
de la concòrdia, la llibertat, la justícia  
i l'amistat fins a arribar  a Vós,  
que sou de debò el Camí, la Veritat  
i la Vida per sempre. Amén. 

 
NO DEFRAUDEM ELS NOSTRES INFANTS 
 
Els que fa temps que hem conegut Jesús, l'hem reconegut com a únic Enviat pel Pare i com l'únic Salvador 
nostre i, malgrat les dificultats del nostre camí, tenim un Mestre i Amic que ens acompanya i ens obre el sentit 
de les Escriptures i ens parteix el Pa. Els infants, però, que no han arribat a l'edat de poder personalitzar del 
tot la fe, depenen dels grans que els estimen i els acompanyen i els ensenyen a fer camí... En aquest sentit 
Jesús es val de nosaltres, els grans que els estimem, per a acompanyar-los i obrir-los el sentit de la Salvació 
que Ell ens ha guanyat amb la seva Creu i la seva Resurrecció.  
Conscients d'aquesta realitat, nosaltres, els seus acompanyants en la fe cristiana  --els primers de tots els 
pares i padrins que van demanar el Baptisme per a ells--  han de donar un testimoni de fe cristiana molt ínte-
gre, perseverant, amorós... Podem dir que han de ser, per als seus infants, el company de camí que no deixa-
rà d'acompanyar-los fins que ells, ben sols, seran capaços de reconèixer Jesucrist en la fracció del Pa, l'esti-
maran entranyablement i el prendran per l'únic Mestre i Senyor. Pas a pas, fins que a la fi faran decididament 
el camí amb una iniciativa personalitzada i definitiva, ja no cap a l'Emaús d'aquest món sinó cap a la plenitud 
del Regne del Pare. Jesús compta amb cadascun de nosaltres. No defraudem ningú; ni al nostre Mestre ni als 
nostres infants!!. 

 Mn Pere 



 

 
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 . 
 

 

PREVISIÓ  DEL  CALENDARI  IMMEDIAT 
. 

MES DE MAIG, 2017 
7, Dg.: Concert de Primavera. CORAL  LO LLIRI i CORAL EL PROGRÉS  

a les 7 de la tarda a l'Església parroquial de Sant Genís. 
8, Dl.:  A la Residència de can Focs: Missa  a 2/4 de 5 de la tarda. 
9, Dt.:  A la Residència de can Millet: Missa  a 2/4 de 5 de la tarda. 
10, Dc.: A l'església de Santa Eulàlia de Ronçana, a les 9 del vespre "Xile a l'època de 

Pinochet".  Mn. Salvador Bacardit,  que va ser-hi de missioner, ens parlarà d'una Església 
compromesa amb els desfavorits. 

12, Dv.:  A les 5 de la tarda: Els infants de catequesi  assaig de la cerimònia de les 
Misses de començar a combregar ; les quals seran el dies 21, 27 i 28 de maig. 
El matí de final de curs serà el dissabte, dia 3 de juny, amb jocs i Missa a Puiggraciós i balla-
da amb els Gegants i Capgrossos de Castellcir. 

14, Dg.:  A les 7 de la tarda: A l'església parroquial, concert de música a càrrec de  
Claudi Arimany. 

17, Dc.:  A l'església de Santa Eulàlia de Ronçana, a les 9 del vespre "Camerun, l'Àfrica  
negra". Mn. Siscu Pausas,  que va ser-hi de missioner, ens parlarà d'una realitat 
entre l'Islam  i el Cristianisme. 
 

 
INTENCIONS DE PREGÀRIA A LA MISSA : Ens han demanat que preguem pel Pare Edmon Garreta,  que va 
ser abat de Poblet, fundador i Abat del monestir de Santa Maria de Solius. Aquests dies són particularment 
adequats per pregar pels nostres infants: pels que es preparen per come nçar a combregar i pels que ja 
han perdut l'acompanyament cristià dels seus pares .  
 
 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.  
 
 
El Full Parroquial (versió digital) Endemés del contingut del Full imprès hi trobareu les lectures de la missa 
del  diumenge. Inscriviu-vos –hi !! El rebreu a casa cada setmana. 
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 

 



 
 
Intencions de pregària del sant Pare 
Per a aquest mes de maig de 2017 
 
Preguem pels cristians de l'Àfrica, per tal que donin un testimoni profètic 
de Reconciliació, de justícia i de pau, imitant Jesús Misericordiós. 

 
 

 

          

 
Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 2,14a.36-41) 
El dia de la Pentecosta, Pere es posà dret amb els onze, alçà la veu i digué a la gent: «Tot el poble d’Israel ha de 
saber sense cap dubte que aquest Jesús que vosaltres vau crucificar, Déu l’ha constituït Senyor i Messies.» En 
sentir això, es van penedir de tot cor, i deien a Pere i als altres apòstols: «Germans, digueu-nos què hem de fer.» 
Pere els va respondre: «Convertiu-vos, i que cadascun de vosaltres es faci batejar en el nom de Jesús, el Messi-
es, per obtenir el perdó dels pecats. Així rebreu el do de l’Esperit Sant, ja que la promesa és per a vosaltres i els 
vostres fills, i per a tots aquells que ara són lluny, però que el Senyor, el nostre Déu, cridarà.» Pere continuava 
confirmant això mateix amb moltes altres paraules i els feia aquesta recomanació: «Aparteu-vos d’aquesta gent 
innoble.» Els qui acceptaren la predicació de Pere es feren batejar, i aquell dia s’afegiren a la comunitat unes tres 
mil persones. 
 
Salm responsorial [22,1-3.4.5.6 (R.: 1)] 
El Senyor és el meu pastor, no em manca res, em fa descansar en prats deliciosos; 
em mena al repòs vora l’aigua, i allí em retorna. 
Em guia per camins segurs per l’amor del seu nom. 
R. El Senyor és el meu pastor, no em manca res. 
O bé: Al·leluia. 
Ni quan passo per barrancs tenebrosos 
no tinc por de res, 
perquè us tinc vora meu; 
la vostra vara de pastor, 
m’asserena i em conforta. R. 
Davant meu pareu taula vós mateix, 
i els enemics ho veuen; 
m’heu ungit el cap amb perfums, 
ompliu a vessar la meva copa. R. 
Oh, sí! La vostra bondat i el vostre amor 
m’acompanyen tota la vida, 
i viuré anys i més anys 
a la casa del Senyor. R. 

 
Lectura de la primera carta de sant Pere (1Pe 2,20b -25) 
Estimats: Si després d’obrar bé us toca sofrir, i ho suporteu amb paciència, això sí que té mèrit davant de Déu. 
Aquesta és la vostra vocació, ja que també Crist patí per vosaltres, i així us deixà el seu exemple perquè seguiu 
les seves petjades. «Ell no obrava amb violència ni tenia mai als llavis la perfídia.» Quan l’insultaven, no responia 
insultant; quan el turmentaven, no responia amb amenaces; sinó que confiava la seva causa a aquell que judica 
amb justícia. A la creu, ell «portà» en el seu cos «les nostres culpes», perquè no visquem com a pecadors, sinó 
com a justos. «Les seves ferides ens curaven.» Tots vosaltres «anàveu errants com un ramat que es dispersa», 
però ara heu tornat a aquell que és el vostre pastor i guardià. 
 
Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 10,1-10)  
En aquell temps, Jesús parlà així: «Us ho dic amb tota veritat: el qui no entra per la porta al corral de les ovelles, 
sinó que salta per un altre indret, és un lladre o un bandoler. El qui entra per la porta és el pastor de les ovelles: 
el guarda li obre la porta, i les ovelles reconeixen la seva veu; crida les que són seves, cadascuna pel seu nom, i 
les fa sortir. Quan té a fora totes les seves, camina al davant, i les ovelles el segueixen, perquè reconeixen la 
seva veu. Però si és un estrany, en lloc de seguir-lo, en fugen, perquè no reconeixen la veu dels estranys.» Jesús 
els parlà amb aquest llenguatge, però ells no entengueren què volia dir. Jesús continuà: «Us ho dic amb tota 
veritat: Jo sóc la porta de les ovelles. Tots els qui havien vingut abans que jo eren lladres o bandolers, però les 
ovelles no en feien cas. Jo sóc la porta. Els qui entrin passant per mi, se salvaran de tot perill, podran entrar i 
sortir lliurement i trobaran pasturatges. Els lladres només vénen per robar, matar i fer destrossa. Jo he vingut 
perquè les ovelles tinguin vida, i en tinguin a desdir.» 

 

   LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE 


