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SOLEMNITAT DE L'ANUNCIACIÓ DEL SENYOR
"L'Anunciació de la Vinguda del Senyor", "Anunciació del Senyor",
"Encarnació del Senyor", "Concepció de nostre Senyor Jesucrist
(segons la carn)", "Concepció de santa Maria per obra de l'Esperit
Sant" són els títols que antigament han expressat el sentit de la
festa del dia d'avui, 25 de març, nou mesos abans de la
celebració del Naixement del nostre Salvador. Avui, però, la
solemnitat té un to marcadament marià i si contemplem els
precedents d'aquesta festivitat hi trobem moltes dates i moltes
vacil·lacions. Sant Agustí (+ 430) és el primer que indica aquest
dia com el de la concepció del Salvador en les entranyes de la
Verge Maria per obra de l'Esperit Sant.
Avui la festa, tot i tenir la categoria litúrgica màxima de
"Solemnitat" -per sobre de la de "Diumenge"- ens passa fàcilment
desapercebuda, ja que el calendari civil fàcilment s'imposa!. Nosaltres, però, al Puiggraciós, hi tenim un Santuari
dedicat a la Mare de Déu que no sabem ben bé si el santuari marià va ser edificat pels nostres avantpassats en la
fe cristiana en aquest lloc perquè era el "Puig més agraciat" o bé aquest replà a mig camí del puig va ser
anomenat "El Puiggraciós" perquè rebia la gràcia de Maria -la plena de Gràcia-, i amb el Santuari reben la gràcia
de Maria totes les comunitats cristianes de l'entorn i de terres enllà que la veneren sota el títol d'aquesta
advocació.
Sigui com sigui és un focus de fe i de cultura cristiana i catalana. Només cal que prenguem en compte la pregària
que les nostres Germanes Benedictines fan amb entusiasme i fervor constantment i cada dia; i que ens fixem en
les diferents activitats que, amb la sol·licitud d'un grup de cristians entusiastes, es van desplegant ben a prop
nostre setmana rera setmana. A tots el nostre reconeixement i agraïment.
Activitats realitzades en aquest curs pastoral de 2016-2017:
6 d’octubre de 2016: Conferència de Pere Villalba, professor emèrit de la UAB sobre
“Ramon Llull, l’escriptor de Déu”.
20 de novembre de 2016: Conferència del diaca Albert Munich sobre “Fe i ciència”.
26 de novembre de 2016: Vetlla de pregària d’Advent sota el lema “Irradiar misericòrdia”.
15 de gener 2017: Actuació de la coral de Vacarisses.
5 de febrer 2017: Concert solidari pels refugiats de Grècia. Interpretació musical per
Guillem Carmona i Jaume de Dios i recitació per Xavier Marí i Jaume Galobart.
4 de març 2017: Vetlla de Pregària de Quaresma.
12 de març 2017: Concert per la Coral Lerània.
26 de març 2017: Conferència pel monjo de Montserrat Hilari Raguer, sobre Catalunya en el moment actual.
Activitats properament a realitzar, entre altres:
Diumenge de Rams: Sessió musical sobre Bach comentada per Josep Maria Roger
Abril: Presentació del llibre “Topants d’enyor”, de Mn. Dídac Faig.
Maig: Conferència de Rosa Ribas sobre art
23 de setembre: Romiatge a Montserrat de les parròquies de l'entorn del Santuari i
de l'arxiprestat.
Imatge de la Verge Maria, a la façana
de la Basílica de l'Encarnació del Fill de Déu, a Natzaret

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
26, Dg.: A les 5 de la tarda, a Puiggraciós el P. Hilari Raguer, de Montserrat, ens parlarà
del moment present del nostre Poble i de les seves expectatives de dret i de fet.
27, Dl.: A 2/4 de 5 Missa a a la residència de can Camp.
29, Dc.: A les 11 del matí reunió de preparació de la litúrgia de Setmana Santa.
30, Dj.: A les 12 del matí reunió de l'equip de Càritas.
Abril.
3, Dl.: A 2/4 de 5 H, Missa a la residència de can Focs.
8, Ds.: A les 12 h. al Santuari de la Mare de Déu de Puiggraciós: Celebració en un
mateix acte dels sagraments: Reconciliació i Eucaristia.
SETMANA SANTA
9, Dg.: Rams: Les misses de la vigília, de Puiggraciós i de St. Genís seguiran els horaris
habituals, però començant per la benedicció i processió pròpies de la festa.
10, Dl.: Pregària de Vespres i Missa, com de costum, a les 7 h. vespre, a Puiggraciós.
11, Dt.: Celebració comunitària de la Reconciliació a les 8 h. vespre a l'església parroquial.
12, Dc.: La missa no serà a la parròquia sinó a 2/4 de 10 matí a Puiggraciós.
13, Dj. Sant: Celebració de la Cena del Senyor.
A Puiggraciós a 2/4 de 6 de la tarda. A St. Genís a 2/4 de 8 del vespre.
Concert a 2/4 de 10 de la nit (després de l'Hora Santa):"El Rèquiem" de Mozart.
14, Dv. Sant: Viacrucis camí de Sant Nicolau: A les 10h. del matí.
Celebració de la Passió del Senyor, a Puiggraciós a les 12 h. del matí.
I a l'església parroquial de Sant Genís a les 6 h. de la tarda.
15 ,Ds. Sant: Nit de Pasqua: Vetlla a Puiggraciós a les 10 i a Sant Genís a 2/4 d'11.
16, Dg. de Resurrecció o de Pasqua: L'horari de les misses és l'habitual.

INTENCIONS DE PREGÀRIA A LA MISSA: Cada dia acudim en comunitat a la presència de Déu per testimoniar-li les necessitats de tots els nostre germans d'arreu del món i, particularment, d'aquells envers els
quals estem més obligats. Intensifiquem el nostre esforç durant aquests dies sants. Pregarem també per
la nostra germana benedictina MARIA PONS I MARTÍNEZ (1933-2017) de Sant Pere de les Puel·les, que
ens ha deixat aquesta setmana després d'un testimoni al llarg de la seva vida d' amor a Jesucrist i a
Santa Maria, i de dedicació constant a la lloança del nostre Pare del Cel.
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: Un altre intent d'ajudar els germans necessitats de la nostra sol·licitud: acompanyar-los en la recerca de feina. Recentment hem sabut de dues famílies que han de rentar tota la bugada a mà perquè no tenen màquina de
rentar. Si algú podia...

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 primer llibre de Samuel (1 Sa 16,1.6-7.10-13a)
En aquells dies, el Senyor digué a Samuel: «Omple d’oli el corn i vés-te’n. T’envio a casa de Jesè, el betlehemita: entre els seus fills veig el qui jo vull per rei.» Quan arribà, va veure Eliab i pensà: «Segur que el Senyor ja
té al davant el seu ungit.» Però el Senyor digué a Samuel: «No et fixis en el seu aspecte ni en l’alçada de la
seva talla. L’he descartat. Allò que l’home veu no és allò que val; l’home veu només l’aspecte exterior, però
Déu veu el fons del cor.» Jesè va fer passar davant Samuel els set primers dels seus fills, però Samuel li digué: «D’aquests set, el Senyor no n’escull cap.» I Samuel afegí: «No queda cap més fill?» Jesè respongué:
«Encara queda el més petit: és a pasturar el ramat.» Samuel li digué: «Aneu a bascar-lo. No ens posarem a
taula que no sigui aquí.» Jesè el féu anar a buscar. Tenia el cabell roig i els ulls bonics; tot ell feia goig de veure. El Senyor digué a Samuel: «Ungeix-lo, que és ell.» Samuel va prendre el corn de l’oli, el va ungir enmig
dels seus germans, i des d’aquell dia l’Esperit del Senyor s’apoderà de David.
Salm responsorial [22,1-3.4.5.6 (R.:1)]
El Senyor és el meu pastor, no em manca res,
em fa descansar en prats deliciosos;
em mena al repòs vora l’aigua,
i allí em retorna;
em guia per camins segurs,
per l’amor del seu nom.
R. El Senyor és el meu pastor, no em manca res.
Ni quan passo per barrancs tenebrosos
no tinc por de res,
perquè us tinc vora meu;
la vostra vara de pastor,
m’asserena i em conforta. R.
Davant meu pareu taula vós mateix,
i els enemics ho veuen;
m’heu ungit el cap amb perfums,
ompliu a vessar la meva copa. R.
Oh, sí! La vostra bondat i el vostre amor
m’acompanyen tota la vida,
i viuré anys i més anys
a la casa del Senyor. R.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes (Ef 5,8-14)
Germans, en altre temps vosaltres éreu foscor, però ara que esteu en el Senyor, sou llum. Viviu com els qui
són de la llum. Els fruits que neixen de la llum són tota mena de bondat, de justícia i de veritat. Mireu bé quines coses són les que agraden al Senyor i no us feu solidaris de les obres infructuoses que ells cometen en la

fosca; més aviat, denuncieu-les, perquè el que fan en secret ens avergonyiria fins de dir-ho. Però tot allò que
la llum ha denunciat queda clarament visible, ja que les coses són clares i visibles quan són llum. Per això
diuen: «Desvetlla’t, tu que dorms; ressuscita d’entre els morts i el Crist t’il·luminarà.»
Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 9,1-41)
En aquell temps, Jesús veié tot passant un cec de naixement. [Els deixebles li preguntaren: «Rabí, ¿qui va
pecar, que naixés cec aquest home, ell o els seus pares?» Jesús contestà: «Això no ha estat perquè vagi pecar ni ell ni els seus pares; és perquè en ell es revelin les obres de Déu. Mentre és de dia, jo he de treballar
fent les obres del qui m’ha enviat. La nit s’acosta, quan ningú no pot treballar. Mentres sóc en el món sóc la
llum del món.»
Dit això] escopí a terra, va fer amb la saliva una mica de fang, l’estengué sobre els ulls del cec i li digué: «Vés
a rentar-te a la piscina de Siloè.» Aquest nom significa ‘enviat’. Ell hi anà, s’hi rentà i tornà veient-hi. La gent
del veïnat i els qui l’havien vist sempre captant deien: «No és aquell home que vèiem assegut captant?» Uns
responien: «Sí, que és ell.» Altres deien: «No és pas ell; és un que s’hi assembla.» Ell digué: «Sí, que el sóc.»
[Llavors li preguntaren: «Com se t’han obert, els ulls?» Ell contestà: «Aquell home que es diu Jesús va fer una
mica de fang, me’l va estendre sobre els ulls i em va dir que anés a rentar-me a Siloè. Hi he anat i, així que
m’he rentat, hi he vist.» Li digueren: «On és?» Respongué: «No ho sé.»]
Dugueren als fariseus l’home que abans era cec. El dia que Jesús havia fet el fang i li havia obert els ulls era
dissabte, dia de repòs. També els fariseus li preguntaren com havia arribat a veure-hi. Ell els digué: «M’ha
estès fang sobre els ulls, m’he rentat, i ara hi veig.» Alguns dels fariseus deien: «Aquest home que no guarda
el repòs del dissabte no pot ser de Déu.» Però altres responien: «Com és possible que un pecador faci tals
miracles?» I es dividiren entre ells. S’adreçaren al cec altra vegada i li digueren: «Ja que és a tu, que ell t’ha
obert els ulls, tu, què en dius, d’ell?» Ell contestà: «Que és un profeta.»
[Els jueus no volien creure que aquell home hagués estat cec i ara hi pogués veure, fins que van cridar els
seus pares per dir-los: «Aquest és el vostre fill que, segons vosaltres, va néixer cec? Com és, doncs, que ara
hi veu?» Els seus pares respongueren: «Nosaltres sabem de cert que aquest és el nostre fill i que va néixer
cec. Però com és que ara hi veu i qui li ha obert els ulls, nosaltres no ho sabem. Això, ho heu de preguntar a
ell; ja és prou gran i ell mateix us donarà raó del que li ha passat.» Els seus pares van respondre així perquè
tenien por dels jueus, que ja llavors havien acordat excloure de la sinagoga tothom qui reconegués que Jesús
era el Messies; per això van dir que el seu fill ja era prou gran i que l’interroguessin a ell mateix.
Llavors cridaren altra vegada aquell home que havia estat cec i li digueren: «Dóna glòria a Déu reconeixent la
veritat: nosaltres sabem que aquest home és un pecador.» Ell contestà: «Que sigui un pecador, a mi no em
consta. Només em consta una cosa: jo, que era cec, ara hi veig.» Ells insistiren: «Digues què t’ha fet per obrirte els ulls.» Respongué: «Ja us ho he dit i no n’heu fet cas. Per què voleu sentir-ho una altra vegada? És que
també us voleu fer seguidors d’ell?» Li contestaren en un to insolent: «Ets tu qui t’has fet seguidor d’ell. Nosaltres som seguidors de Moisès. De Moisès, sabem que Déu li va parlar, però d’aquest, ni sabem d’on és.»
L’home els contestà: «Justament això és el que em desconcerta: vosaltres no sabeu d’on és, però a mi, m’ha
obert els ulls. Tots sabem que Déu no escolta els pecadors, sinó els qui són piadosos i compleixen la seva
voluntat. D’ençà que el món existeix, no s’ha sentit dir mai que ningú hagi obert els ulls a un cec de naixement.
Si aquest no vingués de Déu, no tindria poder per a fer res.»]
Li respongueren: «Tot tu vas néixer en pecat i ens vols donar lliçons?» I el van excloure de la sinagoga.
Jesús va sentir dir que l’havien exclòs de la sinagoga i, quan el trobà, li digué: «Creus en el Fill de l’home?» Ell
respongué «I, qui és, Senyor, perquè hi pugui creure?» Jesús li diu: «Ja l’has vist: és el mateix que parla amb
tu.» Li diu ell: «Hi crec, Senyor.» I l’adorà.
[Jesús afegí: «És per fer un judici que jo he vingut en aquest món: perquè els qui no hi veien, hi vegin, i els qui
hi veien, es tornin cecs.» Ho van sentir alguns dels fariseus que eren amb ell i li digueren: «Així voleu dir que
nosaltres també som cecs?» Jesús els contestà: «Si fóssiu cecs, no tindríeu culpa, però vosaltres mateixos
reconeixeu que hi veieu; per tant, la vostra culpa no té cap excusa.»]

INTENCIONS DEL SANT PARE FRANCESC
PER AQUEST MES DE MARÇ:
PREGUEM PELS CRISTIANS PERSEGUITS:
Que experimentin el suport de tota l'Església,
Per mitjà de la pregària.
Per mitjà de l'ajut materia.

