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"JO SÓC EL PA DE VIDA" 
  

El Vicari de Jesucrist a la terra, el Papa de 
Roma, ens apareix, arreu i sempre, amb 
tota la simpatia i alegria del món. Aquesta 
seva joia ens parla de com ha sabut acollir 
el do de la fe evangèlica que Déu  li ha fet, i 
com sap donar-ne testimoni en tot moment, 
també quan acull els més petits i pobres... 
   Ara bé, en aquesta fotografia inferior el 
Papa no sembla el mateix de sempre i a mi 
m'ha fet pensar en aquell moment quan 
Jesús de camí cap a Jerusalem, venint de 
Betània, va veure la panoràmica de la ciutat 
de Jerusalem a l'altra banda del torrent de 
Cedró.  
    Ho llegim a l'Evangeli de sant  Lluc Quan 
Jesús va arribar prop de Jerusalem i 
veié la ciutat, arrencà a plorar per ella i 
digué: 
 -Tant de bo que en el dia d'avui 
també tu haguessis reconegut allò que 
et donaria la pau! Però ara els teus ulls 
són incapaços de veure-ho! Vindran 
dies que els teus enemics construiran al 
teu voltant un mur de setge, t'encercla-
ran i t'atacaran per tots costats. Et reba-
tran per terra, a tu i als teus fills, i no hi 

deixaran pedra sobre pedra, perquè no has sabut rec onèixer el moment en què Déu et visitava.  (Lc 19, 
41-44):   
 
És clar que Jesús parlava de totes les ciutats i de tots els habitants del món, de tots els rebels a la gràcia de 
Déu, però va plorar sobre Jerusalem, la seva ciutat estimada. 
    El Papa Francesc s'ha significat parlant del respecte que mereix l'univers i el món que Déu ha creat i que ha 
posat a les nostres mans. Ens ha donat testimoni de sol·licitud pels pobres i afligits, pels qui són víctimes de la 
fam i de la guerra, pels que són rebutjats davant de les fronteres i tractats inhumanament ...   
    A Donald Trump, referint-se al projecte dels milers de quilòmetres de muralla que vol fer davant de Mèxic, li 
va dir amb tot el cor que "aixecar murs no és cristià, que el que és cristià és bastir ponts". En la mirada i el 
rostre de la fotografia inferior el Papa Francesc plora interiorment i amb sentiment, talment un autèntic deixe-
ble de Jesucrist. 
    I nosaltres? ¿Acollim el missatge de l'Evangeli de Jesucrist que el Papa ens transmet amb el sentiment que 
expressa la seva mirada? ¿O se'ns ha endurit el cor i ja no plorem per ningú, ni pels de prop ni pels de lluny, 
que  -nosaltres rai!-  vivim a recer dels problemes dels desheretats, dels pobres, de tots els oprimits: classes 
socials, refugiats, pobles sencers... lluny de tots aquells a qui se'ls nega el dret d'ésser persona, de tenir una 
família, de pertànyer dignament a una societat, de formar una nació històrica, amb la pròpia dignitat, llibertat i 
projecció...? Jesús per amor se'ns ha donat fins a la mort i per donar-nos vida es fa aliment nostre. 
                                                                                                                                          Mn. Pere 

 



 
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 JUNY DE 2017 

18. Dg.: Celebració del Cos i de la Sang de Crist . Jornada de Càritas diocesana del 
 Bisbat  de Terrassa, amb el lema: ATRAPATS EN LA PRECARIETAT.  

20. Dt.: A 2/4 de 5 Missa i administ ració del sagrament de la Santa Unció, a la resi- 
 dència Millet. 

24. Ds.: Missa de sant Joan a les 12 del matí a Puiggraciós. 
26. Dl.: A 2/4 de 5 Missa i administració del sagrament de la Santa Unció, a la residèn- 

 cia de can Camp. 
29. Dj.: Sants Pere i Pau apòstols. La missa de vigília dels sants serà a la parròquia  

el 28 a 2/4 de 8 del vespre. La Missa de la festa serà el dijous a 2/4 de 10 del  
matí a Puiggraciós, i a les 12 a la parròquia de Sa nt Pere i Sant Pau de Bigues. 
 (Avui, dijous, no hi haurà despatx) . 

MES DE JULIOL.  
 1. Ds.: A la missa del vespre pregarem particularment per Francesc Relles i Cabezón 

 que ens ha deixat recentment. Que el Pare del cel l'aculli al seu Regne. 
 

 
INTENCIONS DE PREGÀRIA A LA MISSA:  Preguem intensament per les intencions del Sant Pare Francesc. 
La primera de totes: la fidelitat al Projecte de Jesucrist ací, a la terra. Pels més necessitats de la nostra inter-
cessió: pels infants, pels desheretats i pels trepitjats en qualsevol raó del nostre pobre món. 
 
CELEBRACIÓ DEL BAPTISME . Per les aigües baptismals el dissabte passat van entrar a formar part de 
l'Església de Jesucrist: Marta Murillo i Martínez i  Saül Torres i Aguado. Ens n'alegrem, en felicitem parti-
cularment als pares i padrins i els encomanem a Déu. 
 
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 

 



 
 
 

 

          

 
 

Lectura del llibre del Deuteronomi (Dt 8,2-3.14b-16 a) 
 

Moisès digué al poble: «Recorda’t del camí que el Senyor t’ha fet fer pel desert des de fa 
quaranta anys per afligir-te, per provar-te, per conèixer els sentiments del teu cor i veure si 
observaries o no els seus manaments. T’afligí fent-te passar fam, però després t’alimentà 
amb el mannà, que ni tu ni els teus pares no coneixíeu, perquè aprenguessis que l’home no 
viu només de pa; viu de tota paraula que surt de la boca de Déu. Recorda’t del Senyor, el 
teu Déu, que et va fer sortir de la terra d’Egipte, un lloc d’esclavatge; que t’ha fet passar per 
aquest desert immens i terrible, infestat de serps verinoses i d’escorpins, una terra eixuta, 
sense aigua, on per a tu va fer saltar un doll d’aigua de la roca dura, i t’hi alimentava amb el 
mannà, que els teus pares no coneixien.» 

Salm responsorial [147,12-15.19-20 (R.: 12a)] 

Glorifica el Senyor, Jerusalem, 
Sió, canta lloances al teu Déu, 
que assegura les teves portes 
i beneeix dintre teu els teus fills. 

R. Glorifica el Senyor, Jerusalem. 
O bé: Al·leluia. 

Manté la pau al teu territori 
i et sacia amb la flor del blat. 
Envia ordres a la terra, 
i la seva paraula corre de pressa, no es detura. R. 

Anuncia les seves paraules als fills de Jacob, 
als fills d’Israel, els seus decrets i decisions. 
No ha obrat així amb cap altre poble, 
no els ha fet conèixer les seves decisions. R. 

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristia ns de Corint (1Co 10,16-17) 
 

Germans, el calze de la benedicció que nosaltres beneïm, no és, potser, comunió amb la 
sang de Crist? El pa que nosaltres partim, no és, potser, comunió amb el cos de Crist? El 
pa és un de sol. Per això tots nosaltres, ni que siguem molts, formem un sol cos, ja que tots 
participem del mateix pa. 

Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 6,51-58)  
 

En aquell temps Jesús digué als jueus: «Jo sóc el pa viu, baixat del cel. Qui menja aquest 
pa, viurà per sempre. Més encara: El pa que jo donaré és la meva carn, perquè doni vida al 
món.» Els jueus es posaren a discutir. Deien: «Com s’ho pot fer, aquest, per donar-nos la 
seva carn per menjar?» Jesús els respongué: «Us ho dic amb tota veritat: Si no mengeu la 
carn del Fill de l’home i no beveu la seva sang, no podeu tenir vida en vosaltres. Qui menja 
la meva carn i beu la meva sang té vida eterna, i jo el ressuscitaré el darrer dia. Ben cert: la 
meva carn és un veritable menjar, i la meva sang és una veritable beguda. Qui menja la 
meva carn i beu la meva sang està en mi i jo en ell. A mi m’ha enviat el Pare que viu, i jo 
visc gràcies al Pare; igualment, els qui em mengen a mi viuran gràcies a mi. Aquest és el 
pa baixat del cel. No és com el que van menjar els vostres pares. Ells van morir, però els 
qui mengen aquest pa, viuran per sempre.» 
 

   LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE 


