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.Abraçar la nostra creu i seguir Jesús 

 
Enmig de la campanya pro refugiats ens arriba aquest 
senzill signe de la necessitat d'acollir, no només la 
creu de fusta sinó, sobretot, les persones que la creu 
significa. L’arxidiòcesi de Tarragona acollirà la creu de 
Lampedusa del 18 al 24 de març. Aquesta creu, feta 
amb restes de fusta de les embarcacions d’immigrants 
que han arribat a l’illa siciliana de Lampedusa, és un 
encàrrec del papa Francesc al fuster d’aquesta illa 
Franco Tuccio, el mateix que va dissenyar el bàcul del 
pontífex durant la seva visita a Lampedusa el mes de 
juliol de 2013.  
 
La creu, de 2,80 de llarg per 1,50 metres d’ample, ha 

pelegrinat per nombrosos països amb l’objectiu de transmetre un missatge de solidaritat i pau a tot el qui 
l’aculli, com també per a reflexionar i pregar sobre la tragèdia de tantes persones que són obligades a deixar 
casa seva. La Delegació diocesana de Pastoral de la Joventut s'encarregarà de rebre la creu i de coordinar-ne 
l'oferta a aquelles instàncies parroquials o institucionals que es prestaran a rebre-la. Quan finalitzi el pelegri-
natge la creu serà allotjada, de manera permanent, a l’església de Sant Stefano de Milà.  
Nosaltres ens hem d'alegrar d'aquesta iniciativa tan cristiana i tan oportuna, i si no podem rebre la creu entre 
nosaltres, podem fer tot el que calgui per rebre-la en el nostre cor amb una bona ascesi quaresmal. En aquest 
moment no podem pensar a fer noves convocatòries a la parròquia, però encara estic més convençut que hem 
de fer nostres --estimar i practicar amb tot el cor-- aquelles propostes que l'Església ens fa per ajudar-nos a 
preparar la Pasqua de Jesucrist. 
 
PREGÀRIA: No podem seguir reduint-ne el temps, la preparació i les condicions que ens hi han d'ajudar. No 
podem regatejar-li més el temps que es mereix. Aprofitem els mitjans que tenim a l'abast; i tant de bo, pugui 
ser en família!. Instruments ben humils com el full diocesà i el full parroquial ens hi podran ajudar. Aquest 
temps quaresmal és molt indicat per treure tot el fruit de "Paraula i Vida". No només no perdre'ns cap missa 
d'aquest temps sinó arribar-hi una mica més aviat, que no hi hagi tanta improvisació. Recordar que els dime-
cres a 2/4 de 8 del vespre hi ha sempre missa a l'església de sant Genís. Els altres dies feiners a Puiggraciós. 
La pregària ha d'ajudar-nos a trobar-nos a nosaltres mateixos amb Déu!!. La vetlla a Puiggraciós serà el dis-
sabte, dia 4 de març a 2/4 de 10. 
 
ALMOINA: No hem de pensar tant en el que ens agradaria tenir sinó en el que podem compartir. Sí, hem de 
comptar que no tothom té la mateixa disponibilitat econòmica que nosaltres. En l'últim discurs abans de la 
passió (el seu testament) Jesús ens diu: "Tot el que fèieu a un d'aquests petits m'ho fèieu a mi..."  En llatí 
"amor" vol dir aquella estimació que duu compensacions i gratificacions, en canvi "caritat" vol dir aquella esti-
mació que és obertura del cor, pura donació d'un mateix,  sense més compensació que l'específicament cristi-
ana. 
 
DEJUNI: No podem fruir d'aquest món com si no n'esperéssim cap més. No podem donar-nos tots els capricis 
quan germans nostres d'arreu del món ho estan passant tan malament. No podem fer veure que tot són flors i 
violes quan Jesús ens diu: "Qui vulgui ser deixeble meu que prengui la seva creu i em segueixi". ¿Què farem 
personalment, per seguir Jesús cada dia una mica més de prop, durant aquesta Quaresma?. ¿De què ens 
estarem que puguem oferir-ne l'import a la col·lecta del Dijous sant o de Pasqua? ¿Com aturarem l'afany dels 
nostres sentits a no estar-nos de res? 



 
 

 
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 
 

 
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 . 
 

 

 
CALENDARI IMMEDIAT PREVIST 

FEBRER  
 
Dl. 27: A 2/4 de 5 de la tarda Missa a la residència de can Camp.  
Dt. 28. A les 9 h. del vespre: Reunió de tot l'equip de catequistes. 
 

             MARÇ: 
 

Dia 1: Dimecres de Cendra: Celebració d'inici de la Quaresma  
a Sant Genís a 2/4 de 8 h. del vespre. 

Ds. 4 : A 2/4 de 10 h. del vespre; Vetlla de Pregària d'inici de la Quaresma   
al Santuari de la Mare de Déu de Puiggraciós.  " Mestre, que hi vegi !!"  

Els dies 6, 7 i 8 . Enguany a Mallorca, hi haurà l'anual trobada de servidors i responsables  
de Santuaris de Catalunya i les Illes. Aquest dl, dt i dc. no hi haurà missa. 

Ds. 11: A les 8 h. del vespre Missa d'infants i familiar. 

 
 
DEFUNCIÓ: Acompanyem en l'esperança de la Resurrecció de Jesucrist i la Tendresa del Pare del Cel els 
familiars i amics de l'Isidre Girbau i Viver (de 94 a.). Va ser un entusiasta i discret amic de Jesucrist, ell, que 
no falla, és la penyora de Vida per sempre. 
 
CÀRITAS PARROQUIAL:   Hem rebut la bicicleta  que demanàvem per a una treballadora de les llars. Gràci-
es per la vostra col·laboració amb Càritas i, encara més, per la vostra sol·licitud envers els germans necessi-
tats!! 
 
VETLLA DE QUARESMA 2017 , a Puiggraciós. Dissabte, 4 de març a 2/4 de 10 del vespre.  
Mestre, que hi vegi! 
 
 
 
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  

 

 
NOTÍCIES I ADVERTIMENTS 

 



 

 

 

 

 

Lectura del llibre d’Isaïes (Is 49,14-15) 

Sió diu: «El Senyor m’ha abandonat, el meu Déu s’ha oblidat de mi.» ¿Creus que una mare s’oblidarà del nen 
que té al pit, i no s’apiadarà del fill de les seves entranyes? Però, ni que alguna se n’oblidés, jo no m’oblidaria 
mai de tu. 

Salm responsorial [61,2-3.6-7.8-9ab (R.: 2a)] 

Només en Déu reposa la meva ànima, d’ell em ve la salvació. 
Només ell és la roca que em salva, és el castell on em trobo segur. 

R. Només en Déu reposa la meva ànima. 

Reposa només en Déu, ànima meva, 
d’ell em ve tota esperança. 
Només ell és la roca que em salva, 
és el castell on em trobo segur. R. 

En Déu tinc la salvació i la glòria, 
és la meva roca inexpugnable; 
trobo en Déu el meu refugi. 
Vosaltres, poble reunit, confieu en ell, 
esplaieu davant d’ell el vostre cor. R. 

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristia ns de Corint (1Co 4,1-5) 

Germans, que la gent no vegi en nosaltres més que uns servidors de Crist, administradors del que Déu s’ha 
proposat. Doncs bé, dels administradors l’únic que n’esperem és que siguin fidels. A mi, el que menys em 
preocupa és que em judiqueu vosaltres o qualsevol tribunal humà. Ni tan sols jo, no em judico. La meva cons-
ciència no m’acusa de res, però això no vol dir que jo sigui irreprensible. El meu jutge és el Senyor. Per tant, 
no judiqueu res abans d’hora. Espereu que vingui el Senyor: ell farà llum sobre tot allò que s’amaga en les 
tenebres, i farà conèixer les intencions de cada cor. Llavors, l’elogi que es mereix cadascú vindrà de Déu. 

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu (Mt 6,14-34 ) 

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Ningú no pot servir dos amos: Si estima l’un, no estimarà 
l’altre, si fa cas de l’un, no en farà de l’altre. No podeu ser servidors de Déu i de les riqueses. Per això us dic: 
No us neguitegeu per la vostra vida, pensant què menjareu o què beureu, ni pel vostre cos, pensant com us 
vestireu. ¿No val més la vida que el menjar, i el cos, més que el vestit? Mireu els ocells que volen lliures pels 
aires: no sembren, ni seguen, ni guarden res als graners, però els alimenta el vostre Pare celestial. ¿I no valeu 
més vosaltres que ells? ¿Qui de vosaltres, per més que es neguitegi, és capaç d’allargar, ni un minut, el temps 
de la seva vida? I pel que fa al vestit, ¿per què us neguitegeu? Mireu com creixen els lliris dels prats: no treba-
llen ni filen, però us asseguro que ni Salomó, amb tota la seva magnificència, no es vestia com cap d’aquests. 
I si Déu vesteix així l’herba dels prats, que hi és avui i demà ja la tiren al foc, ¡com no ho farà encara més amb 
vosaltres, gent de poca fe? Per tant, no us neguitegeu pensant què menjareu, o què beureu, o com us vesti-
reu. Anar darrere de tot això és propi dels pagans. El vostre Pare celestial sap molt bé la necessitat que en 
teniu. Busqueu per damunt de tot el regne de Déu i ser justos. No us neguitegeu, doncs, pensant en demà. El 
demà ja tindrà les seves preocupacions. Cada dia en té prou amb els seus maldecaps.» 

 
 

 
 

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

 

   LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE 


