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Epifania

L’Epifania és la celebració
del misteri de Vós mateix, o Crist,
que us reveleu
al món, a la història, a la cultura.
Que la vostra Epifania sigui proclamació
de la crida de tots els pobles,
de tots els homes a la fe en Vós.
Que sigui una festa missionera universal,
reconeixement de la germanor universal
entre els homes
elevats a la mateixa sort:
la salvació en Vós, Jesús Redemptor.
Que sigui orientació de la humanitat
cap a la veritat i la realitat
del seu destí transcendent
i, en conseqüència,

cap a la pau i cap al progrés.
Que vingui a nosaltres l’Epifania,
amb els seus dons i les seves llums,
a alegrar les nostres llars,
els nostres infants i els nostres malalts.
Que sigui per nosaltres una festa
no només mística i teològica,
sinó també la festa popular del cor.
Que ens renovi en la unitat i en la bondat.
Que ens renovi en l’alegria i en la fe.
Vós, Maria, ens hi convideu.
No es tracta d’una faula, no és mitologia.
Vós ens presenteu el misteriós
i encantador Nin.Ell és la llum del món.

Pau VI. Angelus. Dg. 8, gener,1978.

NOTÍCIES I ADVERTIMENTS

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

CELEBRACIÓ DE NADAL - EPIFANIA del senyor
GENER DE 2017
2, dl.: Encetem la setmana amb normalitat
5, dj.: No hi haurà despatx. Hi haurà la missa de vigília de festa com de costum.
6, dv.: Solemnitat de l'Epifania del Senyor. Les misses com els dies festius.
10, dt.: Reunió dels prevere de l'arxiprestat.
Adreceu un pensament a Déu per tots nosaltres, servidors del Senyor i vostres.
14, ds.: Al matí reunió de l'equip de servei de les activitats del S. de Puiggraciós.
A la missa vespertina: Festa del Baptisme del Senyor i començament del temps
Litúrgic de "Durant l'any". Hi participaran els infants de catequesi.
______________________________________________________________________
Per l'any 2017 que comencem: RECORDEU que teniu a la vostra disposició els llibrets amb l'Evangeli de cada dia de l'Any Nou i les tres lectures dels dies festius:
"PARAULA DE VIDA"
amb el comentari diari del BISBE DE ROMA FRANCESC.
Adquiriu-los, regaleu-ne i feu-ne difusió.

INTENCIONS DE PREGÀRIA A LES MISSES: Al començament de l'Any Nou pregarem particularment per
tots els nostres familiars i amics que ens han deixar recentment. Visquem en comunió d'amor i intercessió els
uns amb els altres.
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. Telèfon de la rectoria, sobretot per a urgències i sagraments: 93 843 00 23.

Al Full Parroquial (versió digital) Hi trobareu les lectures de la missa del diumenge Inscriviu-vos –hi !!
A la Web parroquial (http://santgenis.org) 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.
Correu-@ parroquiasantgenis@santgenis.org
Correu personal de Mn. Pere: farrioliviyes@gmail.com

LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE

Lectura del llibre dels Nombres (Nm 6,22-27)
En aquells dies, el Senyor digué a Moisès: «Digues a Aharon i als seus fills: Beneïu el poble d’Israel amb
aquestes paraules: “Que el Senyor et beneeixi i et guardi, que el Senyor et faci veure la claror de la seva
mirada i s’apiadi de tu; que el Senyor giri cap a tu la mirada i et doni la pau.” Així interposaran el meu nom
a favor del poble d’Israel, i jo el beneiré.»
Salm responsorial [66,2-3.5.6 i 8 (R.: 2a)]
Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens beneeixi,
que ens faci veure la claror de la seva mirada.
La terra coneixerà els vostres designis,
i tots els pobles veuran la salvació.
R. Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens beneeixi.
Que s’alegrin els pobles i cridin de goig.
Vós regiu el món amb justícia,
regiu les nacions amb rectitud
i guieu els pobles de la terra. R.
Que us lloïn les nacions,Déu nostre,
que us lloïn tots els pobles alhora.
Que Déu ens beneeixi,
i el venerin d’un cap a l’altre de la terra. R.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Galàcia (Ga 4,4-7)
Germans, quan el temps arribà a la seva plenitud, Déu envià el seu Fill, nascut d’una dona, nascut sota la
Llei, per rescatar els qui vivien sota la Llei, perquè obtinguéssim ja la condició de fills. I la prova que som
fills de Déu és que l’Esperit del seu Fill que ell ha enviat crida en els nostres cors: «Abbà, Pare!» Per tant, ja
no ets esclau, sinó fill; i si ets fill, també ets hereu, per gràcia de Déu.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 2,16-21)
En aquell temps, els pastors anaren a Bet-Lèhem i trobaren Maria i Josep, amb el nen a la menjadora. Havent-ho vist amb els propis ulls, van contar el que els havien dit d’aquell infant, i tothom qui ho sentia es
meravellava del que deien els pastors. Maria conservava aquests records en el seu cor i els meditava. Després els pastors se’n tornaren, glorificant Déu i lloant-lo pel que havien vist i sentit; tot van trobar-ho com
els ho havien anunciat. Passats vuit dies, quan hagueren de circumcidar-lo; li posaren el nom de Jesús; era
el nom que havia indicat l’àngel abans que el concebés la seva mare.

Marededéu de Puigraciós

