
 

 

Diumenge VII de durant l’any             19 de febr er de 2017                   Full 875 

Mentre fem el nostre camí cristià de cada dia, cele-

brant Jesucrist que és la Llum de tots els Pobles, vivint 

la fraternitat amb els nostres germans que passen 

fam, sofrint amb els refugiats vinguts a la nostra endu-

rida Europa, patint per l'arrogància d'alguns polítics, i 

la falta de comunicació entre els governs pròxims...  

 
Us convido a pregar amb aquesta oració del Papa Pau VI, 
(a la Vetlla pasqual de l’any 1960 a la Catedral de Milà). 
 
 

              
                Crist ressuscitat. 
 
Vós ens ensenyeu i ens comprometeu 
a no fer de l’interès temporal l’ocupació exclusiva 
i l’objectiu dominant de la nostra vida. 
 
Vós ens ensenyeu i ens comprometeu 
a moderar el neguit pels béns d’aquest món 
i a no aferrar-nos-hi. 
 
Vós ens ensenyeu i ens comprometeu 
a fer bon ús del temps, del diner, del treball, 
de tot el que compon la trama dels nostres dies. 
Bon ús ordenat per la llei que tot ho subordina i ho dirigeix 
cap al fi suprem de la vida, la llei moral 
tal com ens ha estat dictada per vós, oh Crist. 
 
Vós ens ensenyeu i ens comprometeu 
a considerar-nos pelegrins 
que no s’entretenen al llarg del camí 
sinó que drecen el seu pas i el seu cor cap al terme final. 
 
Vós ens ensenyeu i ens comprometeu 
a recórrer el nostre camí a través del temps i de les coses 
aspirant al bé suprem que és Déu, al qual ens uneix,  
oh Crist, la vostra gràcia i la vostra pregària. 
 

Cardenal de Milà Carlo Maria Montini,  
després Pau VI, Bisbe de Roma         



. 
 

 
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 
 

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. 

Dl.  27: A 2/4 de 5 de la tarda Missa a la residència de can Camp.  
 

 
DEFUNCIÓ: Acompanyem en l'esperança de la Resurrecció de Jesucrist i la Tendresa del Pare del Cel: Babil 
Iriso Berruezo  (82a.). El recordarem particularment a les misses a les qual ens acompanyava amb el cant. 
 
CÀRITAS PARROQUIAL 
-- Agraïm la col·laboració a Càritas i, encara més, la sol·licitud envers la família que ens va demanar una mà-
quina de rentar . La van rebre immediatament. Gràcies als atents benefactors!! 
-- 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. 
 
PETICIÓ de 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 gràci-
es per la vostra atenció! 
 
MANS UNIDES. El diumenge passat, a la campanya de MANS UNIDES de lluita contra la fam a favor dels 
nostres germans on sigui que són, vam recollir 480 €.  Agraïm Déu que ens inspira la generositat i mantin-
guem el nostre cor obert a la seva inspiració. Estiguem-ne contents. 
 
AL SANTUARI DE PUIGGRACIÓS :  Aquest diumenge, dia 19, a les 5 de la tarda, conferència del P. Xavier 
Alegre S,J.  : LES ESGLÉSIES QUE ELS APÒSTOLS VAN INICIAR, TESTIMO NIS I CONFLICTES. 
 
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 . 
 
 
 

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 

 
 

 
NOTÍCIES I ADVERTIMENTS 

 



 
 
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  

 

 

 

 

 

 
 

Lectura del llibre del Levític  
(Lv 19,1-2.17-18) 

 

El Senyor digué a Moisès: «Digues a tota la comunitat dels israelites: sigueu sants, perquè jo, 
el Senyor, el vostre Déu, sóc sant. 
»No tinguis malícia als teus germans dins el teu cor. Reprèn els altres, si cal; així no et faràs 
responsable del seu pecat. No et vengis ni guardis rancúnia contra ningú del teu poble. 
Estima els altres com a tu mateix. Jo sóc el Senyor.» 

            Salm responsorial 
    [102,1-2.3-4.8.10.12-13 (R.: 8a)] 
 

Beneeix el Senyor, ànima meva, 
del fons del cor beneeix el seu sant nom. 
Beneeix el Senyor, ànima meva, 
no t’oblidis dels seus favors. 

R. El Senyor és compassiu i benigne. 

Ell et perdona les culpes 
i et guareix de tota malaltia; 
rescata de la mort la teva vida 
i et sacia d’amor entranyable. R. 

El Senyor és compassiu i benigne, 
lent per al càstig, ric en l’amor. 
No ens castiga els pecats com mereixíem, 
no ens paga com deuria les nostres culpes. R. 

Llença les nostres culpes lluny de nosaltres 
com l’Orient és lluny de l’Occident. 
Com un pare s’apiada dels fills, 
el Senyor s’apiada dels fidels. R. 

                   Lectura de la primera carta de s ant Pau als cristians de Corin 
                                                          (1Co 3,16-23) 

Germans, ¿no sabeu que sou un temple de Déu i que l’Esperit de Déu habita en vosaltres? Si 
algú profana el temple de Déu, Déu li’n demanarà compte, perquè el temple de Déu és sagrat, 
i aquest temple sou vosaltres. Que ningú no s’enganyi ell mateix. Si entre vosaltres algú es té 
per savi segons la saviesa del món present, que es faci ignorant, per poder arribar a ser savi 
de veritat. Perquè, davant de Déu, la saviesa d’aquest món és ignorància. L’Escriptura diu: 
«Fa caure els savis en els seus propis paranys.» I també: «El Senyor sap què valen els pen-
saments dels savis: no s’aguanten més que el fum.» Per tant, que ningú no es gloriï de ser  

 

   LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE 



 

seguidor de cap home. Tot és vostre: Pau, Apol·ló, Quefes, el món, la vida, la mort, el present, 
el futur. Tot és vostre, però vosaltres sou de Crist, i Crist és de Déu. 

                               Lectura de l’evangel i segons sant Mateu 
                                                       (Mt 5,38-48) 
 

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Ja sabeu que, als antics, els van dir: “Ull 
per ull, dent per dent.” Doncs jo us dic: No us hi torneu, contra els qui us fan mal. Si algú et 
pega a la galta dreta, para-li també l’altra. 

»Si algú et vol posar un plet per quedar-se el teu vestit, dóna-li també el mantell. Si algú 
t’obliga a portar una càrrega un quart d’hora de camí, porta-li mitja hora. Dóna a tothom qui et 
demani, no et desentenguis del qui et vol manllevar. 

»Ja sabeu que van dir: “Estima els altres”, però no els enemics. Doncs jo us dic: Estimeu els 
enemics, pregueu per aquells que us persegueixen. Així sereu fills del vostre Pare del cel: ell 
fa sortir el sol sobre bons i dolents, i fa ploure sobre justos i injustos. Perquè si estimeu només 
els qui us estimen, quina recompensa mereixeu? Els publicans, no fan també el mateix? I si 
només saludeu els germans, què feu d’extraordinari? Els pagans, no fan també el mateix? Si-
gueu bons del tot, com ho és el vostre Pare celestial.» 
 
 
 
 
 
             El Sr. Bisbe de la Diòcesi visita la C omunitat benedictina de Puiggraciós 
 
 

 
 
 


