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Que els pobre siguin estimats! 

Que l’evangeli sigui creïble! 
 
El 27 d’agost de 1999, va morir dom Helder Pessoa C ámara , Ar-
quebisbe de Recife al Brasil. Pensava que algun dia havia de fer-ne 
menció. No perquè ell ho necessiti sinó perquè ho necessito jo, perso-
nalment, i ho necessitem tots nosaltres. I aquest temps ja ha arribat, és 
aquest temps de Pasqua de Resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist. 
 
Al final de la missa, com a president de l’assemblea dic: “Germans, 
aneu-vos-en en pau. Al·leluia. Al·leluia!” que traduït vol dir: “Germans 
cristians, que acabeu de fer l’experiència que Jesu crist és vivent 
enmig nostre, aneu-vos-en  pels carrers i places d’ aquest món i 
anuncieu la pau i la salvació que ell ens ha guanya t, revelant-nos 
l’amor del Pare fins a la mort i sortint-ne vencedo r”. I  tot seguit 
penso en testimonis com el de tants germans nostres: mares de famí-
lia, bisbes al Tercer Món, religioses a la selva, cuidadors de malalts, 
militants cristians en els seus ambients... que amb la seva vida donada 
i amb el seu testimoni fan creïble la fe cristiana. I és que, siguem clars: 
“Si l’Església no és creïble, l’Evangeli tampoc no n’és”.  Helder 
Càmara menut d’estatura, però petita flama encesa ha fet creïble 

l’Evangeli durant aquesta centúria del 1900. Nascut de família humil, en una llar de dotze germans, el 7 de 
febrer de 1909, dia de sant Ricard, a Fortaleza al nord del Brasil. De ben petit, tot jugant a dir missa, va apren-
dre a dir com Samuel: “Parleu, Senyor, que el vostre servent escolta”   i a les seves velleses encara 
s’emocionava dient les paraules de la consagració. Entremig, tota una vida de solidaritat amb els pobres i amb 
els rics. A aquells dient-los: “El que té de més bo el pa és que es pot repartir”  i repartint-lo. A aquests dient-
los: “La fam dels altres condemna la civilització dels q ue no tenen fam”  i  mantenint la denúncia a tort i a 
dret, amb fets i amb paraules, amb homilies o amb poemes i amb organitzacions, arreu del món.  
 
Jo no necessitava llegir-ne gaire, d’Helder Càmara, 
sabia que hi era i en tenia prou, sabia que la seva 
figura era una bandera discutida com la mateixa per-
sona de Jesús i, en ell i en tots els que eren com ell, 
sabia l’Església en la bona orientació.  Ordenat de 
Bisbe el 20 d’abril de 1952, un any després de la me-
va primera comunió, puc ben dir que la seva figura 
gegantina m’ha fet ombra tot al llarg de la meva vida. 
Un moment culminant va ser el divendres dia 13 de 
maig de 1988 quan al Palau de la Música Catalana 
vam poder escoltar “La Simfonia dels  dos mons”,  
en la qual el Bisbe de l’Església i profeta dels nostres 
temps feia una síntesi de l’obra del Creador que pas-
sava per cantar l’absolut de l’home i obrir els cors a 
l’esperança d’un demà fraternal conduït per la força de l’Esperit.  
 



És cert, Senyor, és mitjanit en el món..., negra nit. Però, com oblidar que Vós, el fill de Déu, en la vostra en-
carnació heu volgut néixer precisament a mitjanit. Vós heu volgut néixer en l’obscuritat, únic fill del Pare, per 
fer-nos germans. Si haguéssiu tingut por de les ombres, hauríeu nascut al migdia. Heu preferit la nit.... 
Tu, dona, l’has sentit aquest crit d’un nounat! de la nit! Ells, els grans, els imperis, no l’han entès. I els podero-
sos imperis d’ahir, on són ara? Els poderosos! 
 
No és la nostàlgia dels profetes perduts que em fa escriure, que de profetes n’hi ha, només cal saber-los en-
tendre, és el desig que el seu clam desvetlli en cada cristià, en cadascun de nosaltres, el profeta que hi va ser 
sembrat amb la llavor del Baptisme. Que cadascú de nosaltres doni tot el fruit que Déu espera d’ell en aquest 
temps pasqual i tot al llarg de la nostra vida;  que fem l’Església cada dia més creïble; que Jesucrist sigui co-
negut i estimat; que tots els homes i dones, amb la força de l’Esperit de Pentecosta, fem l’experiència de Je-
sús que Déu és el nostre Pare i, doncs,  que tots som germans.                                                                                                             

Pere Farriol i Vinyes, prev.    
PARETS DEL VALLÈS. 30-IV-2000 

 
 

 
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 . 
 
 

 

PREVISIÓ  DEL  CALENDARI  IMMEDIAT 
. 
 MES D'ABRIL 

23, Dg. II de Pasqua: L'horari de les misses és l'habitual. 
24, Dl.:  Festa de  Sant Jordi. La missa serà a 2/4 de 10 del matí al Santuari de 

 Puiggraciós; i a 2/4 de 5 de la tarda a la residència de can Camp. 
27, Dj.:  Festa de la Mare de Déu de Montserrat . La missa serà al matí a 2/4 de 10.  

Si algú està mancat de mitjà per a assistir-hi pot anar i tornar amb el mossèn.  
28, Dv.:  Reunió de la comissió parroquial d'economia, com de costum. 
30, Dg.: Aplec de la Garriga a Puiggraciós . La missa serà -atenció!-  a les 11 h. del matí 

 

 
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 in-
tent d'ajudar els germans necessitats de la nostra sol·licitud: acompanyar-los en la recerca de feina.  
 
 

Agraïm en nom de la família afavorida i de Càritas parroquial. 
Una de les dues màquines de rentar que demanàvem.  

--El Senyor no deixa de parlar-nos al cor si el sab em escoltar- 
Si fos possible trobar-ne una altra...: Oidà!! 

 
 
 

 
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  

 

 

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 

 
 
 
 
 

 

          

 
Lectura dels Fets dels Apòstols  (Ac 2,42-47) 

 
Els germans eren constants a assistir a l’ensenyament dels apòstols, a posar en comú els seus béns i a reunir-
se per partir el pa i per a la pregària. Tothom sentia un gran respecte, i els apòstols feien molts prodigis i mira-
cles. 
Tots els creients vivien units i tenien en comú tots els seus béns; venien les seves propietats i les altres coses 
que posseïen per distribuir entre tots el diner, segons les necessitats de cadascú. 
Cada dia assistien unànimement al culte del temple. Després, a casa, partien el pa i prenien junts el seu ali-
ment amb senzillesa i alegria, cantant les lloances de Déu. Tot el poble els apreciava. Cada dia el Senyor afe-
gia nova gent a la comunitat perquè fossin salvats. 
 

Salm responsorial [117,1-2.3-4.13-15.22-24 (R.: 1)]  
 

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. Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo, 

perdura eternament el seu amor. 
O bé: Al·leluia. 
 
Que respongui la casa d’Aharon: 

perdura eternament el seu amor. 
Que responguin els qui veneren el Senyor: 
perdura eternament el seu amor. R. 

M’empenyien tan fort que anava a caure, 
però el Senyor m’ha sostingut. 
Del Senyor em ve la força i el triomf, 
és ell qui m’ha salvat. 
Escolteu, crits de festa i de victòria 
al campament dels justos. 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. 

   LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE 



Avui és el dia en què ha obrat el Senyor, 
alegrem-nos i celebrem-lo. R 

. 
Lectura de la primera carta de sant Pere (1Pe 1,3-9 ) 

 
Beneït sigui Déu, Pare de nostre Senyor Jesucrist. Pel gran amor que ens té, ens fa néixer de nou i ens ha 
donat una esperança viva, gràcies a la resurrecció de Jesucrist d’entre els morts. L’esperança que us dóna és 
una heretat que res no pot destruir ni deteriorar ni marcir, reservada dalt al cel per a vosaltres; creients com 
sou, el poder de Déu us guarda fins que obtingueu la salvació que ell té preparada perquè es reveli a la fi dels 
temps. Això us ha de donar una gran alegria, ni que ara, si convingués, us haguessin d’entristir per poc temps 
diverses proves. Si l’or, que al capdavall perdrà tot valor, ara és provat al foc, la vostra fe, més preciosa que 
l’or, també ha de ser provada perquè resulti mereixedora d’elogi, d’honor i de glòria el dia que Jesucrist es 
revelarà. Vosaltres, sense haver-lo vist, l’estimeu, i des d’ara, perquè heu cregut en ell, sense haver-lo vist, 
esteu plens d’una alegria tan gran i gloriosa que no hi ha paraules per expressar-la, ja que teniu segura, com a 
fruit de la vostra fe, la salvació de les vostres ànimes. 
 

Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 20,19-31 ) 
 
El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus. 
Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres.» Després els ensenyà les mans i el costat. Els dei-
xebles s’alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir: «Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi, 
també jo us envio a vosaltres.» Llavors alenà damunt d’ells i els digué: «Rebeu l’Esperit Sant. A tots aquells a 
qui perdonareu els pecats els quedaran perdonats, però mentre no els perdonareu, quedaran sense perdó.» 
Quan vingué Jesús, Tomàs, el Bessó, un dels dotze, no era allà amb els altres. Ells li digueren: «Hem vist el 
Senyor.» Ell els contestà: «Si no li veig a les mans la marca dels claus, si no li fico el dit dins la ferida dels 
claus, i la mà dins el costat, no m’ho creuré pas.» 
Vuit dies més tard els deixebles eren a casa altra vegada, i Tomàs també hi era. Estant tancades les portes, 
Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres.» Després digué a Tomàs: «Porta el dit aquí i mira’m 
les mans; porta la mà i posa-me-la dins el costat. No siguis tan incrèdul. Sigues creient.» Tomàs li respongué: 
«Senyor meu i Déu meu!» Jesús li diu: «Perquè m’has vist has cregut? Feliços els qui creuran sense haver 
vist.» 
Jesús va fer en presència dels deixebles molts altres miracles que no trobareu escrits en aquest llibre. Els que 
heu llegit aquí han estat escrits perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i, havent cregut, tin-
gueu vida en el seu nom. 
 
 
 
 

 


