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Estimats germans, és bastant difícil presentar-se hom 
mateix, però no volia deixar passar la oportunitat per dir 
unes paraules a l’inici de la meva tasca com administra-
dor d’aquesta parròquia. Vaig néixer a Veneçuela l’any 
1974 i fa 15 anys que vaig venir amb els pares i les 
germanes a viure a Terrassa. Em van ordenar prevere a 
l’octubre de 2015 i aquesta és la primera parròquia que 
se m’encomana com a administrador parroquial. Durant 
el temps del seminari vaig col·laborar a la parròquia del 
Sant Esperit de Terrassa, la nostra Catedral; posterior-
ment vaig servir com a diaca a Sant Esteve de Grano-
llers, i des de l’ordenació presbiteral, com a vicari a la 
Mare de Déu de Fàtima de Granollers i a Sant Félix de 
Canovelles, així com també d’adscrit a Santa Agnès de 

Malanyanes aquest darrer any. Aquests darrers tres anys he tingut el goig de estudiar la lli-
cenciatura en Dret Canònic, que espero acabar aquest any, amb l’ajuda de Déu. 

Arribo a l’Ametlla amb molta il·lusió, agraït a Déu per l’encàrrec de pasturar aquesta parrò-
quia, que haig de compartir amb alguns dies de treball a la Cúria Diocesana. Agraeixo la 
acollida que he rebut ja aquests dies que he començat a conèixer a alguns de vosaltres. 
Voldria agrair també a tots els col·laboradors de la parròquia per la seva ajuda; aquesta de-
dicació i esforç que feu, ofert a Déu amb amor, no quedarà sense recompensa. Ara s’obre 
per a tots nosaltres un temps de adaptació mútua en el qual us prego la vostra compressió i 
que ens ajudem tots a continuar les activitats parroquials i a créixer en santedat. Perdoneu 
els inconvenients que pugui haver deguts a aquesta transició, us agrairé sempre que em 
comenteu qualsevol tema que calgui; estic a la vostra disposició.  

Aprofito la ocasió per a convidar-vos a tots a vàries activitats que tenim programades en 
aquests dies i que també seran una bona ocasió per a començar a conèixer-nos personal-
ment: el dissabte 16 tenim la sisena edició de “Fem Comunitat”, que consistirà en una ar-
rossada a benefici de Càritas parroquial; el diumenge 17, a la Missa de 12:00, vindrà el Bis-
be auxiliar de la nostra diòcesi de Terrassa, per a presentar-me a la comunitat com a nou 
Administrador Parroquial i el 23 de setembre, el romiatge arxiprestal a Montserrat. 

Finalment, vull convidar-vos a posar aquest nou curs, la parròquia, les nostres famílies i la 
nostra vida sota l’esguard de la Mare de Déu, ella és sempre un camí segur per a arribar a 
Jesucrist; ella ens ajudarà a trobar en Ell el sentit de tota la nostra vida, de tot el que fem i 
som; ella ens ajudarà en aquest camí per a conèixer més a Jesucrist, estimar-lo i donar-lo a 
conèixer i estimar a tots els que ens envolten. 

 

Mn Hernán Urdaneta 

 



 

 
  

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 
 

 
FEM COMUNITAT 

Dissabte 16, 14:00 Arrossada; Posteriorment hi hauran algunes activitats, com les habituals rifes. Aca-
barem amb una pregària a la Mare de Déu. Tot a benefici de Càritas parroquial. Us convidem a tots a 
aprofitar aquesta oportunitat de aprofundir en la nostra germanor i també d’ajudar a Càritas. Les per-
sones que no puguin venir a dinar, també poden aportar algun donatiu. Les entrades es venen a Can 
Moncau, Peixos Pilar i a la sagristia de la parròquia. 

 
PRESENTACIÓ DEL NOU ADMINISTRADOR PARROQUIAL 

El diumenge 17, 12:00. La Missa serà presidida pel Bisbe Auxiliar de la Diòcesi de Terrassa, Mons 
Salvador Cristau, amb motiu de la presentació del nou Administrador Parroquial. 

 
ROMIATGE ARXIPRESTAL A MONTSERRAT 

Dissabte 23 de setembre. Teniu els detalls de la peregrinació al cartell a l’entrada de l’eslglésia. Per a 
apuntar-se, podeu contactar amb el Llorenç Quadras, o amb qualsevol altre col·laborador de la parrò-
quia. Hi ha oportunitat d’apuntar-se fins el 17 de setembre. 

 
NOUS HORARIS 
 
Degut a que el mateix mossèn haurà de celebrar les Misses de Sant Genís de L’Ametlla del Vallès i de Sant 
Pere de Bigues, ens veiem en la necessitat de modificar els horaris de les Misses. 
A partir del 23 de setembre els horaris seran: 
-Dissabtes i vigílies de festius: 20:15 
-Diumenges i festiu 
-Dimecres: 19:30Fem 
 
 
 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 00 23. 
 
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 Hernan: urdaneta@hotmail.com 
 

 
NOTÍCIES I ADVERTIMENTS 

 



 

 

 

     

 

Lectura de la profecia d’Ezequiel (Ez 33,7-9) 

El Senyor em digué: «Fill d’home, t’he fet sentinella perquè vetllis sobre el poble d’Israel. Quan sentis dels 
meus llavis una paraula, els has d’advertir de part meva. Si jo amenaço el pecador amb la mort i tu no li dius 
res i no l’adverteixes que s’aparti del camí del mal, ell morirà per culpa seva, però jo et faré responsable de la 
seva sang. Ara, si tu l’havies advertit que s’apartés del mal camí i es convertís, però no s’ha convertit, ell mori-
rà per culpa seva, i tu hauràs salvat la teva vida.» 

Salm responsorial [94,1-2,6.7,8.9 (R.: 8)] 

Veniu, celebrem el Senyor amb crits de festa, 
aclamem la Roca que ens salva; 
presentem-nos davant seu a lloar-lo, 
aclamem-lo amb els nostres cants. 

R. Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: 
«No enduriu els vostres cors.» 

Veniu, prosternem-nos i adorem-lo, 
agenollem-nos davant del Senyor, que ens ha creat; 
ell és el nostre Déu 
i nosaltres som el poble que ell pastura, 
el ramat que ell mateix guia. R. 

Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu: 
«No enduriu els vostres cors com a Meribà, 
com el dia de Massà, en el desert, 
quan van posar-me a prova els vostres pares, 
i em temptaren, tot i haver vist les meves obres.» R. 

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Ro ma (Rm 13,8-10) 

Germans, no quedeu a deure res a ningú. L’únic deute vostre ha de ser el d’estimar-vos els uns als altres. Qui 
estima els altres, ha complert la Llei. No cometre adulteri, no matar, no robar, no desitjar allò que és d’un altre, 
i qualsevol altre manament, es troba en aquestes paraules: Estima els altres com a tu mateix. 

Qui estima no fa cap mal als altres. Estimar és tota la Llei. 

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu (Mt 18,15-2 0) 

En aquell temps, Jesús digué als deixebles: «Si el teu germà peca, vés a trobar-lo i parleu-ne vosaltres dos 
sols. Si te’n fa cas, t’hauràs guanyat el germà. Si no te’n fa cas, crida’n un altre o dos més, perquè la causa 
sigui judicada per la paraula de dos o tres testimonis. Si tampoc no feia cas d’ells, parla’n a la comunitat reuni-
da. Si ni tan sols de la comunitat no volia fer cas, considera’l com si fos un pagà o un publicà. Us ho dic amb 
tota veritat: Tot allò que lligareu a la terra, quedarà lligat al cel, i tot allò que deslligareu a la terra, quedarà 
deslligat al cel. 

»Us asseguro també que si dos de vosaltres aquí a la terra s’avenen a demanar alguna cosa, el meu Pare del 
cel els la concedirà, perquè on n’hi ha dos o tres de reunits en el meu nom, jo sóc enmig d’ells.» 
 
 
 
 

PREGUEM BEN DE COR PER LES INTENCIONS DEL SANT PARE FRANCESC. 
Pels allunyats de la fe cristiana.   

Preguem pels nostres germans que s'han allunyat de la fe Perquè, mitjançant la 
nostra pregària i el testimoni evangèlic, puguin redescobrir la proximitat del Senyor 
misericordiós i la bellesa de la vida cristiana. 
 
 
 

   LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE 


