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Reflexió per a la nostra Quaresma

Del discurs de Joan Pau II a Assís,
el 27 d’octubre de 1986.
OFERIMENT AL MÓN.
Text comú de les distintes tradicions
religioses

"Nosaltres, ciutadans i ciutadanes del món, pelegrins i buscadors,
hereus del llegat d’antigues tradicions, volem proclamar:
Que la vida humana és en ella mateixa, una meravella;
que la natura és la nostra mare i la nostra llar,
i que ha de ser estimada i preservada.
Que la pau ha de ser construïda amb esforç
des la justícia, el perdó i la generositat.
Que la diversitat de cultures és una gran riquesa i no pas un obstacle;
que el món se’ns revela com un tresor si el vivim des la profunditat,
i les religions volen ser camins cap a aquesta profunditat;
que, en la seva recerca, les religions troben força i sentit
en l’obertura al misteri inabastable.
Que fer comunitat ens ajuda en aquesta experiència;
Que les religions poden ser un camí d’accés a la pau interior,
a l’harmonia envers un mateix i envers el món,
que es tradueix en una mirada plena d’admiració, alegre i agraïda;
i que la gent que pertanyem a distintes tradicions religioses
volem dialogar entre nosaltres.
Que volem compartir amb tot el món la lluita per fer un món millor,
per resoldre els greus problemes de la humanitat:
La fam i la pobresa, la guerra i la violència, la destrucció del medi natural.
La falta d’accés cap a una experiència profunda de la vida.
La falta de respecte a la llibertat i a la diferència.
I que volem compartir amb tothom els fruits de la nostra recerca
de les aspiracions més altes de l’ésser humà,
des del respecte més radical a allò que cadascú és,
i amb el propòsit de poder viure tots plegats una vida digna de ser viscuda".

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

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.

CALENDARI IMMEDIAT PREVIST
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.
Dv. 17: A les 5 de la tarda celebració de la Reconciliació de tots els infants de catequesi.

CÀRITAS PARROQUIAL: Hem rebut la bicicleta que demanàvem per a una treballadora de les llars. Gràcies per la vostra col·laboració amb Càritas i, encara més, per la vostra sol·licitud envers els germans necessitats!!
VETLLA DE QUARESMA 2017, a Puiggraciós. Dissabte, 4 de març a 2/4 de 10 del vespre.
Mestre, que hi vegi!

Camins de conversió
Esperit Sant.
Conduïu-me pel desert del món,
feu que hi cerqui la vostra companyia
i que res ni ningú no me’n distregui.
Que no anteposi res a Jesucrist,
ni els valors del món
ni l’avidesa dels meus sentits.
Que el meu aliment sigui la Paraula de Déu
i el meu goig fer la voluntat del Pare.
Que estimi la solitud i el silenci
enmig del món,
per tal que floreixi en el meu cor
l’amor a Déu Pare i als germans.

Que en la meva resposta
no cerqui el camí fàcil,
l’aplaudiment i l’èxit, sinó que es realitzi,
en mi i en el nostre món, el Designi de Déu.
Conduïu-me per camins de conversió
fins a la reconciliació amb el Pare.
Que per Jesucrist, amb ell i en ell,
en la vostra unitat, Esperit Sant,
Déu Pare omnipotent
rebi tot honor i tota glòria
pels segles dels segles. Amén.

P.F.V.

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 del Gènesi (Gn 2,7-9.3,1-7a)
El Senyor-Déu modelà l’home amb pols de la terra, li bufà a la cara per fer-li entrar un alè de vida, i es convertí
en un ésser animat. Llavors el Senyor-Déu plantà un jardí a Edèn, a la regió d’orient, i va posar-hi l’home que
havia modelat. El Senyor-Déu va fer néixer de la terra fèrtil totes les varietats d’arbres que fan goig de veure i
donen fruits gustosos. Al mig del jardí hi havia l’arbre de la vida i l’arbre del coneixement del bé i del mal.
La serp era el més astut de tots els animals que el Senyor-Déu havia fet. Digué, doncs, a la dona: «Així Déu
us ha dit que no mengeu dels fruits de cap arbre del jardí?» La dona li respongué: «Podem menjar dels fruits
de tots els arbres del jardí, però dels fruits de l’arbre que hi ha al mig, Déu ha dit que no en mengem ni els
toquem, perquè moriríem.» La serp digué a la dona: «No moriríeu pas! Déu sap que si un dia en menjàveu se
us obririen els ulls i seríeu iguals que els àngels: coneixeríeu el bé i el mal.» La dona, veient que el fruit de
l’arbre era bo per a menjar, que donava gust de veure i que era temptador això d’adquirir coneixement, en collí
i en menjà; en donà també al seu marit, que en menjà com ella, i se’ls obriren a tots dos els ulls. Llavors
s’adonaren que anaven nus i cosiren fulles de figuera per fer-se’n faldars.
Salm responsorial [50,3-4.5-6a.12-13.14 i 17 (R.: cf. 3a)]
Compadiu-vos de mi, Déu meu,
vós que estimeu tant;
vós, que sou tan bo, esborreu les meves faltes;
renteu-me ben bé de les culpes,
purifiqueu-me dels meus pecats. R.
R. Compadiu-vos de nosaltres, Senyor, perquè hem pecat.
Ara reconec les meves faltes,
tinc sempre present el meu pecat.
Contra vós, contra vós sol he pecat,
i he fet el que és dolent als vostres ulls. R.
Déu meu, creeu en mi un cor ben pur,
feu renéixer en mi un esperit ferm.
No em llanceu de la vostra presència,
ni em prengueu el vostre esperit sant. R.
Torneu-me el goig de la vostra salvació,
que em sostingui un esperit magnànim.
Obriu-me els llavis, Senyor,
i proclamaré la vostra lloança. R.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma (Rm 5,12-19)
Germans, per obra d’un sol home entrà el pecat al món, i amb el pecat hi entrà també la mort, que s’estengué
a tots els homes, donat que tots van pecar.
[Abans que la Llei fos donada, el pecat ja existia en el món, encara que, mentre no hi ha llei, no consta quina
és la pena dels pecats. Així i tot, la mort ja imperava durant tot el temps que va d’Adam fins a Moisès, fins
sobre aquells homes que no havien transgredit cap precepte, com ho havia fet Adam. I Adam prefigurava
l’home que havia de venir més tard. Però el do no té comparació amb la caiguda, perquè si tants han mort per
haver fallat aquell tot sol, molt més ha abundat la gràcia de Déu i el do generós que s’ha estès a tants per la
gràcia d’un sol home, Jesucrist. És veritat: el do de Déu no es pot ni comparar amb tot allò que va venir per
haver pecat un sol home: el judici d’un de sol tingué per desenllaç una condemna, mentre que el do de la gràcia fa justos els homes després de moltes caigudes.]
Així, doncs, si per haver fallat aquell tot sol va imperar la mort per culpa d’ell, amb molt més motiu els qui reben aquesta sobreabundància de gràcia i el do generós que els fa justos viuran i regnaran gràcies a un de sol,
que és Jesucrist. Per tant, així com per haver fallat un sol home es va estendre a tots la condemna, també per
haver estat just un de sol tots els homes són absolts i obtenen la vida; així com, per haver desobeït aquell
home sol, els altres van esdevenir pecadors, també per haver obeït un de sol, esdevindran justos els altres.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu (Mt 4,1-11)
En aquell temps, l’Esperit conduí Jesús al desert perquè el diable el temptés. Feia quaranta dies i quaranta
nits que dejunava, i quedà extenuat de fam. El temptador se li acostà i li digué: «Si ets Fill de Déu, digues que
aquestes pedres es tornin pans.» Jesús li respongué: «Diu l’Escriptura: “L’home no viu només de pa; viu de
tota paraula que surt de la boca de Déu”.»
Llavors el diable se l’enduu a la ciutat santa, el deixa dalt la cornisa del temple i li diu: «Si ets Fill de Déu, tira’t
daltabaix; l’Escriptura diu: “Ha donat ordre als seus àngels que et duguin a les palmes de les mans, perquè els
teus peus no ensopeguin amb les pedres”.» Jesús li contesta: «També diu l’Escriptura: “No temptis el Senyor,
el teu Déu”.»
Després el diable se l’enduu dalt una muntanya altíssima, li fa veure tots els reialmes del món i la seva glòria i
li diu: «Tot això t’ho donaré si et prosternes i m’adores.» Llavors li diu Jesús: «Vés-te’n d’aquí, Satanàs!
L’Escriptura diu: “Adora el Senyor, el teu Déu, dóna culte a ell tot sol”.»
Llavors el diable el deixà estar, i vingueren uns àngels per proveir-lo.

