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Calendari litúrgic de l'any 2017
La glòria del Senyor s'ha manifestat a Betlem
i es continuarà manifestant entre nosaltres,
fins al dia del seu retorn gloriós.
Per això us anuncio amb goig, germans i germanes,
que, així com ens hem alegrat en aquestes festes
del Nadal de nostre Senyor Jesucrist,
ens alegrarem també en la gran celebració pasqual
de la Resurrecció del nostre Salvador.
Així, doncs, tinguem present que aquest any
l'exercitació de la Quaresma
que ens prepara per a les festes pasquals
començarà el dia 1 de març, Dimecres de Cendra,
i del 14 al 16 d'abril celebrarem amb fe el Tridu Pasqual
de la mort
sepultura
i resurrecció del Senyor Jesús
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MORAT
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El dia 16 d'abril serà la Pasqua, la festa més gran de l'any. BLANC
I al cap de cinquanta dies, com a culminació de la cinquantena pasqual,
el diumenge, 4 de juny,
celebrarem la solemnitat de la Pentecosta,
VERMELL
el do que Jesús ressuscitat fa a la seva Església:
el seu Esperit sant.
Cada diumenge ens reunirem per celebrar l'Eucaristia, VERD
commemorant la resurrecció del Senyor, i venerarem també
la memòria de la Mare de Déu en les seves festes,
BLANC
i la de tants germans sants i santes
BLANC
-- màrtirs i apòstols VERMELL-que ens acompanyen en el nostre camí.
Tots els dies són sants i bons per als qui estan en gràcia de Déu.
I ja al final de l'any, el dia 3 de desembre,
iniciarem un nou any litúrgic amb la celebració del diumenge
primer de l'Advent de nostre Senyor Jesucrist.
MORAT
A ell tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén.

Esquema pedegògic de l’any litúrgic

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

CALENDARI IMMEDIAT PREVIST GENER DE 2017
Dt. 17: Missa a les residències Roig (a les 11h.) i a la Millet (2/4 5 h.)
Mantinguem el compromís de cada dia, amb il·lusió, totes les activitats parroquials que ens
ajuden a acompanyar els germans en la fe i a correspondre a la crida que Jesucrist ens fa
personalment a cadascun de nosaltres

INTENCIONS DE PREGÀRIA A LES MISSES. Cada dia preguem pels vius i pels difunts de la nostra parròquia i per tots els germans més necessitats de la nostra intercessió d'arreu del món
.
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 0023.
ECONOMIA PARROQUIAL: Oportunament donarem el balanç econòmic de l'any parroquial.

SETMANA DE PREGÀRIA
PER LA UNITAT DELS CRISTIANS
18-25 DE GENER DE 2017
Reconciliem-nos. L'amor del Crist ens hi empeny
(2 Corintis 5,14-20)

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

LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE

Lectura del llibre d’Isaïes (Is 49,3.5-6)
El Senyor em digué: «Ets el meu servent, Israel, estic orgullós de tu.» El Senyor m’ha
format des del si de la mare perquè fos el seu servent i fes tornar el poble de Jacob, li
reunís el poble d’Israel; m’he sentit honorat davant el Senyor, i el meu Déu ha estat la
meva glòria; però ara ell em diu: «És massa poc que siguis el meu servent per restablir
les tribus de Jacob i fer tornar els supervivents d’Israel; t’he fet llum de tots els pobles
perquè la nova salvació arribi d’un cap a l’altre de la terra.»
Salm responsorial [39,2.4ab.7.8-9.10 (R.: 8a i 9a)]
Tenia posada l’esperança en el Senyor,
i ell, inclinant-se cap a mi,
ha inspirat als meus llavis un càntic nou,
un himne de lloança al nostre Déu.
R. Aquí em teniu: Déu meu, vull fer la vostra voluntat.
Però vós no voleu oblacions ni sacrificis,
i m’heu parlat a cau d’orella;
no exigiu l’holocaust ni l’expiació. R.
Per això us dic: «Aquí em teniu:
com està escrit de mi en el llibre,
Déu meu, vull fer la vostra voluntat,
guardo la vostra llei al fons del cor.» R.
Anuncio amb goig la salvació
davant el poble en dia de gran festa.
No puc deixar d’anunciar-la,
ho sabeu prou, Senyor. R.

Lectura la primera carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co 1,1-3)
Pau, que per voler de Déu ha estat cridat a ser apòstol de Jesucrist, i el seu germà Sòstenes, a la comunitat de Déu que és a Corint, als santificats en Jesucrist, cridats a ser-li
consagrats, en unió amb tots els qui pertot arreu invoquen el nom de Jesucrist, el nostre
Senyor i el d’ells.
Us desitjo la gràcia i la pau de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el Senyor.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 1,29-34)
En aquell temps, Joan veié que Jesús venia i digué: «Mireu l’anyell de Déu, que pren
damunt seu el pecat del món. És aquell de qui jo deia: Després de mi ve un home que
m’ha passat davant, perquè, abans que jo, ell ja existia. Jo no sabia qui era, però vaig
venir a batejar amb aigua perquè ell es manifestés a Israel.» Després Joan testificà:
«He vist que l’Esperit baixava del cel com un colom i es posava damunt d’ell. Jo no sabia qui era, però el qui m’envià a batejar amb aigua em digué: «Aquell sobre el qual veuràs que l’Esperit baixa i es posa és el qui bateja amb l’Esperit Sant.» Jo ho he vist, i dono testimoniatge que aquest és el Fill de Déu.»

