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Icona tradicional de l'Església ortodoxa grega, anomenada de l'Anàstasis, és a
dir de la Resurrecció del Senyor: Jesús amb túnica lluminosa, envoltat d'una orla
de llum és al centre de la pintura. Al fons es veu el cel obert, al costat la natura
redimida i reverent, i als peus de la imatge de Jesús com un pou obert, dins del
qual es veu les claus que obren tots els sepulcres d'on surten els morts alliberats. Amb la seva mà dreta estira Adam i amb l'esquerra Eva, els nostres primers
pares i símbol de tota la humanitat redimida i alliberada dels inferns. Als costats,
en primer lloc els sants coronats i cap al fons s'hi insinua tota la humanitat salvada per la Mort i la Resurrecció del Senyor.

El Senyor ha ressuscitat. Al·leluia!
Proclamem amb gran joia i alegria,
l'esperit ple de llum i claredat,
el missatge joiós del tercer dia:
Realment el Senyor ha ressuscitat.
Germans homes, amics, que tot fent via,
manteniu l'esperança en el combat,
escolteu la paraula que anuncia:
Realment el Senyor ha ressuscitat.
La victòria del Crist és la certesa
que tot home ha estat alliberat
de la mort, del pecat, de la feblesa:
Realment el Senyor ha ressuscitat.
En el cor de la vida i la mort d'ara,
el misteri de glòria ha començat,
L'Esperit de Jesús, Amor del Pare:
Realment el Senyor ha ressuscitat.
Cessaran en el món l'odi i la guerra,
tots els pobles viuran en la unitat;
que la joia de viure ompli la terra:
Realment el Senyor ha ressuscitat.
De la Litúrgia de les Hores.

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.

PREVISIÓ DEL CALENDARI IMMEDIAT
SETMANA SANTA
16, Dg. de Resurrecció o de Pasqua: L'horari de les misses és l'habitual.
17, Dl.: Aplec de la Parròquia de Sant Pere i Sant Pau de Bigues al Santuari de la Mare
de Déu de Puiggraciós. La Missa serà a les 12 del migdia.
18, Dt.: A les residències de can Roura, i can Millet, celebrarem la missa de Pasqua
respectivament a les 12 del matí i a 2/4 de 5 de la tarda.
22, Ds.: A les 10 del matí hi haurà la reunió de l'equip Enllaç, el qual promou i coordina
les activitats culturals i religioses que es realitzen al Santuari de Puiggraciós.

INTENCIONS DE PREGÀRIA A LA MISSA: Aquests dies sants de la creu de Jesús que il·lumina els nostres
camins són diades excepcionals per mantenir vius el record i la intercessió per totes les persones que dia a dia
ens han acompanyat en el nostre camí cristià.
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.
Insistim a fer memòria de les 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

INTENCIONS D’ORACIÓ DEL SANT PARE per al mes d’abril
Pels Joves cristians
Preguem pels joves, perquè sàpiguen respondre amb generositat a la
seva pròpia vocació; considerant seriosament també la possibilitat de
consagrar-se al Senyor en el sacerdoci o a la vida consagrada

LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE

Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 10,34a.37-43)
En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: «Ja sabeu què ha passat darrerament per tot el país dels jueus, començant per la Galilea, després que Joan havia predicat a la gent que es fessin batejar. Parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu
com Déu el consagrà ungint-lo amb l’Esperit Sant i amb poder, com passà pertot arreu fent el bé i donant la salut a tots
els qui estaven sota la dominació del diable, perquè Déu era amb ell. Nosaltres som testimonis de tot el que va fer en el
país dels jueus i a Jerusalem. Després el mataren penjant-lo en un patíbul. Ara bé: Déu el ressuscità el tercer dia, i concedí que s’aparegués, no a tot el poble, sinó a uns testimonis que, des d’abans, Déu havia escollit, és a dir, a nosaltres,
que hem menjat i hem begut amb ell després que ell hagué ressuscitat d’entre els morts. Ell ens ordenà que prediquéssim al poble assegurant que ell és el qui Déu ha destinat a ser jutge de vius i de morts. Tots els profetes donen testimoni
a favor seu anunciant que tothom qui creu en ell rep el perdó dels pecats gràcies al seu nom.»
Salm responsorial [117,1-2.6ab-17.22-23 (R.: 24)]

Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo,
perdura eternament el seu amor.
Que respongui la casa d’Israel:
perdura eternament el seu amor. R.
R.: Avui és el dia en què ha obrat el Senyor,
alegrem-nos i celebrem-lo.
o bé: Al·leluia.
La dreta del Senyor fa proeses,
la dreta del Senyor em glorifica.
No moriré, viuré encara,
per contar les proeses del Senyor. R.
La pedra que rebutjaven els constructors
ara corona l’edifici.
És el Senyor qui ho ha fet,
i els nostres ulls se’n meravellen. R.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses (Col 3,1-4)
Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist, assegut a la dreta
de Déu; estimeu allò que és de dalt, no allò que és de la terra.
Vosaltres vau morir, i la vostra vida està amagada en Déu juntament amb el Crist. Quan es manifestarà el Crist, que és la
vostra vida, també vosaltres apareixereu amb ell plens de glòria.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 20,1-9)

El diumenge Maria Magdalena se n’anà al sepulcre de matí, quan encara era fosc, i veié que la pedra havia estat treta de
l’entrada del sepulcre. Ella se’n va corrents a trobar Simó Pere i l’altre deixeble, aquell que Jesús estimava tant, i els diu:
«S’han endut el Senyor fora del sepulcre i no sabem on l’han posat.» Llavors Pere, amb l’altre deixeble, sortí cap al sepulcre. Corrien tots dos junts, però l’altre deixeble s’avançà i arribà primer al sepulcre, s’ajupí per mirar dintre i veié aplanat
el llençol d’amortallar, però no hi entrà. Darrere d’ell arribà Simó Pere, entrà al sepulcre i veié aplanat el llençol
d’amortallar, però el mocador que li havien posat al cap no estava aplanat com el llençol, sinó lligat encara al mateix lloc.
Llavors entrà també l’altre deixeble que havia arribat primer al sepulcre, ho veié i cregué. Fins aquell moment encara no
havien entès que, segons les Escriptures, Jesús havia de ressuscitar d’entre els morts.

