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NOTA dels Bisbes de Catalunya  

 
Tarragona, 11, maig, 2017 
 
"Ser pastors significa caminar davant, 
enmig i darrere el ramat"  
(Papa Francesc) 
 
Els Bisbes de Catalunya, en el moment 
que està vivint el nostre país i en els plan-
tejaments de futur que s’estan debatent, 
amb respecte per les diverses sensibilitats 
que es van expressant, demanem que es 
fomenti i promogui la cultura del diàleg. 
«Hi ha una paraula -diu el papa Francesc- 
que mai no ens hem de cansar de repetir i 
sobretot de donar-ne testimoni: diàleg». 

Pensem que és un moment important perquè els governants i els agents socials facin gestos valents i genero-
sos en favor del diàleg i la concòrdia.  
Com a bisbes sempre estarem compromesos a cercar la comunió i el respecte mutu, i creiem que és el que 
podem demanar a tothom. Ens sentim hereus de la llarga tradició dels nostres predecessors, que els portà a 
afirmar la realitat nacional de Catalunya i alhora ens sentim urgits a reclamar de tots els ciutadans l’esperit de 
pacte i d’entesa que conforma el nostre tarannà més característic.  
Volem recordar un cop més que «defensem la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en 
el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles, i que recerquin amb paciència la pau i la 
justícia. I encoratgem el camí del diàleg i l’entesa entre totes les parts interessades a fi d’assolir solucions jus-
tes i estables, que fomentin la solidaritat i la fraternitat. El futur de la societat catalana està íntimament vinculat 
a la seva capacitat per a integrar la diversitat que la configura» («Al servei del nostre poble», 2011, n. 5). Per 
això creiem humilment que convé que siguin escoltades les legítimes aspiracions del poble català, per tal que 
sigui estimada i valorada la seva singularitat nacional, especialment la seva llengua pròpia i la seva cultura, i 
que es promogui realment tot allò que porta un creixement i un progrés al conjunt de la societat, sobretot en el 
camp de la sanitat, l’ensenyament, els serveis socials i les infraestructures. 
El veritable progrés dels pobles exigeix també l’eradicació de la corrupció. És absolutament prioritari i just que 
en tots els àmbits públics del conjunt de l’Estat es combati la corrupció, que tant de mal fa a la societat. Ens 
dol i ens avergonyeix que la corrupció s’hagi pogut convertir en quelcom natural –com afirma el papa Fran-
cesc- fins al punt d’arribar a constituir una pràctica habitual en les transaccions comercials i financeres, en els 
contractes públics o en moltes negociacions que impliquen agents de les administracions públiques. Cal un 
esforç decidit per canviar aquesta manera d’actuar. 
Tal com es diu en el document «Església, servidora dels pobres» (2015, n. 11), «és necessari que es produeixi 
una veritable regeneració moral a nivell personal i social i, com a conseqüència, una major estima pel bé co-
mú, que sigui veritable recolzament per a la solidaritat amb els més pobres i afavoreixi l'autèntica cohesió so-
cial. Aquesta regeneració neix de les virtuts morals i socials, s'enforteix amb la fe en Déu i la visió transcen-
dent de l'existència, i condueix a un irrenunciable compromís social per amor al proïsme». 
Finalment, demanem als catòlics de totes les opcions polítiques que siguin instruments de pau i concòrdia 
enmig de la societat catalana, i no deixin de pregar el bon Déu per «una pau cristiana i perpètua» del nostre 
poble. 



 
 

 

 
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 DE MAIG, 2017 
21, Dg.: A la missa de  12 un grup d'infants començaran a combregar. 
22.Dl.:  A 2/4 de 5 missa a la residència de can Camp. 
24, Dc.: A les 9 del vespre a Santa Eulàlia Giorgio Chevallard  ens parlarà del drama  

de la intolerància religiosa; Síria i altres . 
27, Ds. A la 1 del migdia hi haurà una Eucaristia per a un grup d'infants que 

començaran a combregar. 
28, Dg.: A la missa de  12 un grup d'infants començaran a combregar. 

A les 5 h. , a Puiggraciós, la Dra. Rosa Ribas  ens parlarà de la Bíblia en l'art 
EL FINAL DE CURS DE CATEQUESI  serà el dissabte, dia 3 de juny,  al matí, a Puiggraciós, 

amb jocs i Eucaristia a les 11  i ballada amb els Gegants i Capgrossos  de Castellcir. 
 

 
El SAGRAMENT DEL BAPTISME   La Martina Pozo i Molist i l'Eduard Molina i Peña  el van rebre en la par-
ticipada i solemne missa d'infants, del dissabte dia 6, en la qual els nens i nenes de primera comunió van re-
novar les Promeses del seu Baptisme. Alegrem-nos-en i donem-ne gràcies a Déu! 
 
INTENCIONS DE PREGÀRIA A LA MISSA : seguim pregant pels nostra malalts, i pels ancians de totes quatre 
residències, i pels altres germans nostres que més a prop o més lluny sofreixen a causa dels nostres proces-
sos naturals i del Mal del món. 
Aquests dies són particularment adequats per pregar pels nostres infants: pels que es preparen per co-
mençar a combregar i pels mancats de l'acompanyamen t cristià dels seus pares.  
 
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.  
 
 
El Full Parroquial (versió digital) Endemés del contingut del Full imprès hi trobareu les lectures de la missa 
del  diumenge. Demaneu-lo i el rebreu a casa cada setmana. 
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 

 



 
 

 
Intencions de pregària del sant Pare 
Per a aquest mes de maig de 2017 
 
Preguem pels cristians de l'Àfrica, per tal que donin un testimoni profètic 
de Reconciliació, de justícia i de pau, imitant Jesús Misericordiós. 

 
 

 

          
 
 
Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 8,5-8.14-17) 
 
En aquells dies, Felip baixà a la província de Samaria, i predicava el Messies als de la regió. Unànimement la 
gent feia cas de Felip, després de sentir-lo i de veure els prodigis que feia: els esperits malignes sortien de 
molts posseïts, xisclant tant com podien, i molts invàlids o paralítics recobraven la salut. La gent d’aquella pro-
víncia se n’alegrà molt. 
Quan els apòstols, a Jerusalem, sentiren dir que Samaria havia acceptat la paraula de Déu, els enviaren Pere i 
Joan. Hi anaren, doncs, i pregaven per ells, perquè rebessin l’Esperit Sant, que encara no havia vingut sobre 
cap d’entre ells; només havien estat batejats en el nom de Jesús, el Senyor. Pere i Joan els imposaven les 
mans, i rebien l’Esperit Sant. 
 
Salm responsorial [65,1-3a.4-5.6-7a.16.20 (R.: v. l )] 
 
Aclama Déu, tota la terra. Canteu la glòria del seu nom, canteu la seva fama gloriosa. 
Digueu a Déu: «Que en són d’admirables, les vostres obres!» 

 
R. Aclama Déu, tota la terra. 
 
«Tota la terra es prosterna davant vostre 

i canta la glòria del vostre nom.» 
Veniu a contemplar les gestes de Déu. 
Que n’és d’admirable el que fa amb els homes! R. 

Convertí el mar en terra ferma, 
passaren el riu a peu eixut. 
Ell és la nostra alegria, 
ell, que sempre governa amb el seu poder. R. 

Veniu, fidels de Déu, escolteu-me; 
us contaré el que ha fet per mi. 
Beneït sigui Déu: 
No ha refusat la meva súplica, 
ni m’ha negat el seu amor. R. 

 
Lectura de la primera carta de sant Pere (1Pe 3,15- 18) 
 
Estimats, reverencieu de tot cor el Crist com a Senyor. Estigueu sempre a punt per donar una resposta a tot-
hom qui us demani la raó de l’esperança que teniu; però feu-ho serenament i amb respecte. Guardeu neta la 
vostra consciència; així els qui critiquen la vostra bona conducta de cristians s’hauran d’avergonyir d’haver-ne 
malparlat. Si és voler de Déu, val més sofrir per haver obrat bé que per haver obrat malament. També Crist 
morí una vegada per raó dels pecats. Ell, el just, va morir pels injustos, per conduir-nos a Déu. El seu cos va 
ser mort, però per l’Esperit va ser retornat a la vida. 
 
Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 14,15-21 ) 
 
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Si m’estimeu, guardareu els meus manaments; jo pregaré 
el Pare, que us donarà un altre Defensor, l’Esperit de la veritat, perquè es quedi amb vosaltres per sempre. El 
món no el pot rebre, perquè no és capaç de veure’l ni de conèixer-lo, però vosaltres sí que el coneixeu, perquè 
habita a casa vostra i està dins de vosaltres. No us deixaré orfes: tornaré a venir. D’aquí a poc, el món ja no 
em veurà, però vosaltres sí que em veureu, perquè jo visc, i vosaltres també viureu. Aquell dia sabreu que jo 
estic en el meu Pare, i vosaltres en mi, i jo en vosaltres. El qui m’estima és aquell que té els meus manaments 
i els compleix; el meu Pare l’estimarà, i jo també l’estimaré i me li faré conèixer clarament.» 

   LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE 


