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                                                      A l'espera del do de l'Esperit Sant 

 
Durant el temps pasqual celebrem el pas de la mort de Jesús a la 
Resurrecció, de la foscor del nostre món a la Llum de la Vida per 
sempre. Avui celebrem aquest pas com una ascensió d'un món de 
mort i tenebres al món de llum i de vida --l'Ascensió del Senyor-- i el 
diumenge vinent clourem aquest temps amb la Vinguda de l'Esperit 
Sant sobre l'Església, sobre tots aquells que li obren la ment i el cor, 
sobre tots els qui es fan deixebles de Jesús i el volen seguir cada dia 
fins a la plenitud del Regne del Cel, on de mal ja no n'hi haurà i triom-
farà per sempre l'amor de Déu. Amb aquesta expectativa, preguem: 

  
   

Veniu, Esperit Sant,  
davalleu sobre aquesta comunitat cristiana,  
aplegada per a acompanyar aquests infants 
en la celebració del sant Sopar,  
l’última Cena de Jesús; 
en la qual començaran a participar  
de la més íntima unió amb el Mestre i Amic. 
Il·lumineu els nostres cors i la nostra ment,  
per tal que: 
No tan sols no ens deixem arrossegar  
per l’estil buit i superficial del món 
sinó que sapiguem donar a aquests infants, 
-- fills i filles del Pare del cel  
i també fills i filles, familiars i amics nostres --, 
un testimoni de fe que els orienti cap a la plenitud  
d’aquell Regne que Jesús ens va guanyar  
amb la seva mort en creu i amb la seva Resurrecció. 
Ell, que amb vós, Esperit Sant, i amb el Pare sou Déu,  
i viviu i regneu pels segles dels segles. Amén.     mn. Pere 
 

CELEBRACIÓ DE LA 1ª COMUNIÓ  
 
21 de maig de 2017:   Maria del Mar Díaz Serrabasa,  Guillem Fernàndez Puigdevall,  Oriol Iglesias Farrà,  
Mar Andreu Espada,  Àlex Icart Ramiro,  Martina López Lanau,  Clàudia Ballart Peiró,  Eloi Morillo Sánchez. 
27 de maig de 2017:   
Alexandre Tricas Sala,  Martina Virgili López-Moreno ,  Martina Pozo Molist,  Oriol Castell Ortega, Paula Bona-
ga Travé,  Ada Domènech Partegàs, Júlia García Mateu. 
28 de maig de 2017: 
Eduard Molina Peña,  Beatriz Roura Vilanova,  Blanca Briones Hospital,  Quim Blasi Reig,  Irene Cabré Martí-
nez,  Carla Martínez Domínguez, Albert Gummà Briones, Carles Gordillo Martínez,  Nora León Sánchez,  Ona 
Solé Lozano 



 

 
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 
27, Ds. A la 1 del migdia hi haurà una Eucaristia per a un grup d'infants que 

començaran a combregar. 
28, Dg.: A la missa de  12 un grup d'infants començaran a combregar. 

A les 5 h., a Puiggraciós, la Dra. Rosa Ribas  ens parlarà de la Bíblia en l'art. 
MES DE JUNY 

 3, Ds.: Fins avui, dissabte, no acabaran les sessi ons de catequesi per als infants. 
Ens trobarem a 2/4 d'11 a Puiggraciós. A les 11 celebrarem l'Eucaristia a l'esplanada i to t 
seguit gaudirem de la festa amb la companyia i els balls dels gegants i capgrossos de 
Castellcir, i un refrigeri familiar. Siguem-hi tots, tots! 

5, Dl.:  A 2/4 de 5 de la tarda Missa a la residència de can Focs. 
9, Dv.: A les 8 del vespre trobada de final de curs  de les catequistes de la parròquia:  
compartició de l'amistat, sobretot de l'eucaristia i del sopar. 
 

 
El SAGRAMENT DEL BAPTISME   La Martina Pozo i Molist i l'Eduard Molina i Peña  el van rebre en la par-
ticipada i solemne missa d'infants, del dissabte dia 6, en la qual els nens i nenes de primera comunió van re-
novar les Promeses del seu Baptisme. Alegrem-nos-en i donem-ne gràcies a Déu! 
 
INTENCIONS DE PREGÀRIA A LA MISSA : seguim pregant pels nostra malalts, i pels ancians de totes quatre 
residències, i pels altres germans nostres que més a prop o més lluny sofreixen a causa dels nostres proces-
sos naturals i del Mal del món. 
Aquests dies són particularment adequats per pregar pels nostres infants: pels que es preparen per co-
mençar a combregar i pels mancats de l'acompanyamen t 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. Demaneu-lo i 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 1,1-11) 
 
En la primera part del meu llibre, Teòfil, he parlat de tot el que Jesús va fer i ensenyar, des del principi fins al 
dia que fou endut al cel, després de confiar, en virtut de l’Esperit Sant, la seva missió als apòstols que ell havia 
elegit. Després de la passió, se’ls presentà viu, i ho comprovaren de moltes maneres, ja que durant quaranta 
dies se’ls aparegué, i els parlava del regne de Déu. 
Estant reunit amb ells, els manà que no s’allunyessin de Jerusalem i els digué: «Espereu aquí la promesa del 
Pare que vau sentir dels meus llavis quan us deia que Joan havia batejat només amb aigua; vosaltres, d’aquí 
a pocs dies, sereu batejats amb l’Esperit Sant.» Els qui es trobaven reunits li preguntaven: «Senyor, és ara 
que restablireu la reialesa d’Israel?» Ell els contestà: «No és cosa vostra de saber quins temps i quines dates 
ha fixat l’autoritat del Pare, però quan l’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres, rebreu una força que us farà testi-
monis meus a Jerusalem, a tot el país dels jueus, a Samaria i fins als límits més llunyans de la terra.» 
Quan hagué dit això s’enlairà davant d’ells, i un núvol se l’endugué, i el perderen de vista. Encara s’estaven 
mirant al cel com ell se n’anava, quan es presentaren dos homes vestits de blanc, que els digueren: «Homes 
de Galilea, per què us esteu mirant al cel? Aquest Jesús que ha estat endut d’entre vosaltres cap al cel, torna-
rà de la manera com vosaltres acabeu de contemplar que se n’anava al cel.» 
 

Salm responsorial [46,2-3.6-7.8.9 (R.: 6)] 
 

     Aplaudiu, pobles de tot el món, aclameu Déu amb entusiasme. 
El Senyor és l’Altíssim, el terrible, rei de reis a tot el món. 

R. Déu puja enmig d’aclamacions, al so dels corns puja el Senyor. 
 

Déu puja enmig d’aclamacions, 
al so dels corns puja el Senyor. 
Canteu a Déu, canteu-li, 
canteu al nostre rei. R. 

Que és rei de tot el món, 
canteu a Déu un himne. 
Déu regna sobre les nacions, 
Déu seu al tron sagrat. R. 

 
Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efe s (Ef 1,17-23) 
 
Germans, demano al Déu de nostre Senyor Jesucrist, el Pare gloriós, que us concedeixi els dons espirituals 
d’una comprensió profunda i de la seva revelació, perquè conegueu de veritat qui és ell; li demano també que 
il·lumini la mirada interior del vostre cor perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat, quines riqueses de 
glòria us té reservades l’heretat que ell us dóna entre els sants. Que conegueu també la grandesa immensa 
del poder que obra en vosaltres, els creients, vull dir l’eficàcia de la seva força i de la seva sobirania amb què 
obrà quan ressuscità el Crist d’entre els morts, i el féu seure a la seva dreta dalt el cel, per damunt de tots els 
governants i dels qui tenen autoritat, poder o senyoria, per damunt de tots els títols que es poden donar en el 
nostre món i en l’altre. Tot ho ha posat sota els seus peus, i a ell l’ha fet cap de tot i l’ha donat a l’Església, que 
és el seu cos i el seu complement, ell que té en totes les coses la seva plenitud. 
 
Evangeli segons sant Mateu (Mt 28,16-20) 
 
En aquell temps, els onze deixebles se n’anaren cap a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat. En 
veure’l es prosternaren. Alguns, però, dubtaren. Jesús s’acostà i els digué: «Déu m’ha donat plena autoritat al 
cel i a la terra. Aneu a convertir tots els pobles, bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant i 
ensenyeu-los a guardar tot el que jo us he manat. Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món.» 
 

   LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE 


