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Pregària pels pobles i per Catalunya
Oh Déu i Pare de la humanitat sencera.
Vós heu donat als pobles un mateix origen
i els heu congregat en una sola família.
Feu que arreu es mantinguin fermes la justícia i l'equitat.
La vostra voluntat és que siguin respectades alhora
les legítimes diferències que configuren els pobles
i els donen un caràcter i una fesomia pròpies.
En aquests moments de perplexitat arreu del món,
concediu-nos que tots els pobles avancem
pels camins de la justícia i de la fraternitat.
Us preguem per Catalunya, el poble on ens heu plantat,
i per tots aquells a qui els són negades
la dignitat i les seves justes aspiracions
de l'autonomia, el dret a decidir i la llibertat.
Que els sigui reconeguda la pròpia identitat.
Que, fidels al vostre Esperi Sant, l'Esperit d'amor,
no cedeixin mai a la temptació de la violència.
Que mantinguin el coratge per defensar com cal
tots els seus legítims drets i atribucions.
Us ho demanem per Jesucrist, el vostre Fill,
testimoni de fidelitat al seu poble i a tota la humanitat;
i per intercessió de la vostra serventa, la Verge Maria,
sota l'advocació de la Mare de Déu de Puiggraciós.
Amén.
Germanes Benedictines de Puiggraciós

En diferents ocasions que vaig dinar a Puiggraciós amb les germanes vaig descobrir que abans de
dinar anaven a l'església a saludar la Mare de Déu amb la pregària de l'Àngelus, la qual acompanyaven amb una pregària per Catalunya i pels altres pobles, segons el moment de cada dia. Els vaig
demanar les pregàries les quals m'han servit per confeccionar aquesta i oferir-vos-la en aquests singulars i tristos dies de judici als nostres fidels polítics escollits democràticament pel nostre poble català. (mossèn Pere)

.

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
FEBRER DE 2017
Dt. 14: A 2/4 de 5 de la tarda Missa a la residència de can Millet.
Ds.18: Al matí recés de catequistes a Santa Maria de Caldes.
Dg.19: A 2/4 de 12 h. Benedicció dels animals a la plaça de l'Ajuntament.
Dt. 21: A les 11 del matí Missa a la residència de can Roig.
Dc. 22: A les 6 de la tarda sessions de formació dels voluntaris de Càritas.
És un gest d'humanitat compartir amb nosaltres la vida i el benestar dels animals, amb qui compartim
la natura i l'existència,i és un gest de fraternitat cristiana beneir-los i pregar per ells.

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.
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 : Una nova possibilitat d'ajudar els germans necessitats de la
nostra sol·licitud intentant acompanyar-los en la recerca de feina.

CÀRITAS PARROQUIAL. Una mare de família, treballadora de la neteja, va d'ací d'allà per les cases fent
hores i ens ha demanat si li podríem aconseguir una bicicleta de dona per tal que no li fossin tan feixucs
els desplaçaments i pogués aprofitar més les hores. En nom d'ella us fem aquesta crida. Moltes gràcies
per la vostra atenció!

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.

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 de Jesús Fill de Sira (Sir 15,15-20)
Si tu vols, guardaràs els manaments; ets tu qui has de decidir si et mantindràs fidel. Tens al davant foc i aigua:
pren el que tu vulguis. L’home té al davant la vida i la mort: li donaran allò que voldrà. La saviesa del Senyor
és gran; el Senyor és molt poderós i tot ho veu. Els ulls de Déu veuen el que ell ha creat; ell coneix tot el que
fa cadascú. No mana a ningú que faci el mal ni autoritza ningú a pecar.
Salm responsorial [118,1-2.4-5.17-18.33-34 (R.: 1b)]
Feliços els homes de conducta irreprensible,
que segueixen la llei del Senyor.
Feliços els homes que guarden el seu pacte
i busquen el Senyor amb tot el cor.
R. Feliços els qui segueixen la llei del Senyor.
Heu donat els vostres preceptes
perquè siguin observats fidelment.
Tant de bo que els meus camins no es desviïn
de guardar els vostres decrets. R.
Feu aquesta gràcia al vostre servent:
que visqui pensant en la paraula que heu donat.
Obriu-me els ulls i podré contemplar
les meravelles de la vostra llei. R.
Mostreu-me el camí dels vostres decrets,
que el vull seguir fins al final.
Feu-me entendre la vostra llei,
que la vull guardar amb tot el cor. R.
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co 2,6-10)
Germans, als qui tenen una fe prou madura, sí que els ensenyem una saviesa, però una saviesa que no és del
món present ni dels dirigents, que estan a punt de ser destituïts, sinó la saviesa enclosa en el pla que Déu s’ha
proposat, amagada fins ara, però que abans de tots es temps Déu ja tenia decidida, perquè sigui la nostra
glòria. Cap dels dirigents del món present no l’havia coneguda, perquè, si l’haguessin coneguda, mai no haurien clavat a la creu el Senyor de la glòria. Però, tal com diu l’Escriptura: «Cap ull no ha vist mai, ni cap orella no
ha sentit, ni el cor de l’home somniava això que Déu té preparat per als qui l’estimen», però a nosaltres, Déu
ens ho ha revelat per obra de l’Esperit, ja que l’Esperit tot ho penetra, fins al més profund de Déu.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu (Mt 5,17-37)
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: [«No us penseu que jo vinc a desautoritzar els llibres de la
Llei i dels Profetes. No vinc a desautoritzar-los sinó a completar-los. Us ho dic amb tota veritat: Mentre durin el
cel i la terra, no passarà per alt ni la lletra més menuda, ni el tret més insignificant dels llibres de la Llei. Tot es
complirà. Per tant, aquell que deixi de complir un dels manaments més petits, i ensenyi els altres a fer el mateix, serà tingut pel més petit en el Regne del cel; però aquell que els compleixi i ensenyi a fer-ho, serà tingut
per gran en el Regne del cel.] Jo us dic que si no sou més justos del que ho són els mestres de la Llei i els
fariseus, no entrareu pas al Regne del cel.
»Ja sabeu que als antics els van manar: “No matis”, i tothom que mati, serà reu davant el tribunal. Doncs jo us
dic: El qui s’enfadi amb el seu germà, serà reu davant el tribunal. [El qui digui al seu germà una paraula de
menyspreu, serà reu davant el Sanedrí, i el qui l’insulti, acabarà al foc de l’infern. Per això, ni que et trobis ja a
l’altar, a punt de presentar l’ofrena, si allà et recordes que un teu germà té alguna cosa contra tu, deixa allà
mateix la teva ofrena, i vés primer a fer les paus amb ell. Ja tornaràs després, a presentar la teva ofrena. Si
algú et portar al jutjat, mentre hi aneu, enteneu-vos de seguida, abans no et posi en mans del jutge, i el jutge
en mans dels guardes, i et tanquin a la presó. T’ho dic amb tota veritat: Un cop allà, no en sortiries que no
haguessis pagat fins l’últim cèntim.]
»Ja sabeu que està manat: “No cometis adulteri.” Doncs jo us dic: Tothom que mira una dona amb mal desig,
en el fons del cor ja ha comès adulteri. [Per això, si el teu ull dret et fa caure en pecat, arrenca-te’l i llença’l; val
més que es perdi un dels teus membres, i que no sigui llençat a l’infern tot el teu cos. I si la teva mà dreta et fa
caure en pecat, talla-te-la i llença-la; val més que es perdi un dels teus membres, i que no sigui llençat a
l’infern tot el teu cos.

»També està manat: “Si algú es divorcia de la seva dona, que li doni un document on consti el divorci.” Doncs
jo us dic: Tothom qui es divorcia de la seva dona, fora del cas d’una unió il·legal, en fa una adúltera, i el qui es
casa amb una repudiada, comet adulteri.]
»També sabeu que als antics els van manar: “No trenquis els juraments.” I també: “Compleix tot allò que has
jurat en nom del Senyor.” Doncs jo et dic: No juris mai: [ni pel cel, que és el tron de Déu, ni per la terra, que és
l’escambell dels seus peus, ni per Jerusalem, que és la ciutat del gran Rei, ni pel teu cap, ja que tu no pots ni
fer tornar blanc o negre un sol cabell.] Digueu senzillament sí quan és sí, i no quan és no. Tot allò que dieu de
més, ve del Maligne.»

Preguem per les intencions del sant Pare,
aquest febrer: ACOLLIR ELS NECESSITATS
Preguem per aquells que estan aclaparats.
Especialment els pobres, els refugiats, els marginats... perquè
trobin acollida i suport a les nostres comunitats

