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SERGI GORDO i TONI VADELL
Nous Bisbes auxiliars per a Barcelona.
A la fotografia el pati del bisbat de Barcelona.
D'esquerra a dreta: Toni Vadell, Joan Josep
Omella, Sebastià Taltavull i Sergi Gordo,
El dilluns, dia 19 de juny, es van fer públics els nomenaments de dos nous bisbes
auxiliars per a Barcelona. Sergi Gordo,
capellà de Barcelona i fins ara secretari general de l'Arquebisbat, i Toni Vadell, capellà
de Mallorca i Vicari Episcopal per a l'Evangelització. Dos capellans joves però amb experiència en responsabilitats diocesanes i ben propers a la gent.
Al costat de l’arquebisbe Omella ara hi haurà tres auxiliars, que han comparegut conjuntament a l’arquebisbat
de Barcelona. Gordo i Vadell, se sumen a la tasca de Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar que continuarà compartint la dedicació amb la d'administrador apostòlic de Mallorca, en espera d’una solució definitiva per la capital
balear. D'altra banda, és significativa l'elecció de dos capellans "joves" per als paràmetres eclesiàstics. Gordo
té 50 anys i Vadell en té 45, el bisbe més jove de l'Estat. Per tant, són dos noms que contribueixen a renovar
la pedrera de bisbes catalans. Amb Vadell i Gordo l'episcopat català estarà format per catorze bisbes, els de
les deu diòcesis, tres auxiliars a Barcelona, i un a Terrassa.
Sergi Gordo i Rodríguez és un capellà procedent de Cornellà de Llobregat on va fer tota la seva vida parroquial a Sant Miquel Arcàngel abans d'entrar al seminari menor. Es va ordenar sacerdot el 1992, ara fa just 25
anys. És professor de Fenomenologia de la Religió i de Filosofia de la Religió a la Facultat de Filosofia de la
Universitat Ramon Llull i a altres centres acadèmics. Expert en el pensament d'Eusebi Colomer va ampliar
estudis a Alemanya.
El 2004 l'arquebisbe Lluís Martínez Sistach el va nomenar secretari general de l'Arquebisbat de Barcelona,
etapa en la qual va gestionar la divisió de la diòcesi i la visita de Benet XVI. La seva trajectòria pastoral està
molt vinculada als moviments d'Acció Catòlica com el Moviment Cristià de Pobles i Comarques, durant l'etapa
que va ser a Vilafranca del Penedès, o el Moviment de Professionals Catòlics, del qual va
ser consiliari general. Abans havia estat formador del Seminari Menor. El 2009 va ser nomenat canonge i és
secretari del patronat de la Basílica de la Sagrada Família.
Antoni Vadell i Ferrer és un capellà de Mallorca amb una trajectòria similar. Ordenat sacerdot el 1998, és
llicenciat en Teologia, especialitat en catequètica i pastoral juvenil per la Universitat Pontifícia Salesiana de
Roma. És docent al Centre d’Estudis Teològics i de l’Institut d’Estudis Religiosos de la diòcesi de Mallorca. El
bisbe Xavier Salinas el va nomenar Vicari Episcopal per a l'Evangelització de la diòcesi de Mallorca, i coordina, juntament amb un equip, una agrupació de parròquies al voltant d’Inca. També va ser responsable del
Seminari Menor de la diòcesi. Així, doncs, ha mantingut la doble dedicació pastoral en parròquies i a la cúria.
Abans havia estat professor de Religió i delegat diocesà de Catequesi. Arran d'aquesta responsabilitat ha
col·laborat intensament en el Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i Balears que coordina la
catequesi d'infants i d'adults dels deu bisbats catalans i els tres balears. El 2015 el papa Francesc el
va nomenar Missioner de la Misericòrdia.
L'ordenació episcopal se celebrarà conjuntament el setembre a Barcelona.
Extracte de l'article de JORDI LLISTERRI, per a CATALUNYA RELIGIÓ. 19/6/2017

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. (però aquest dijous 29, no n'hi haurà).
Visites també a hores concertades. Telèfon de la rectoria, sobretot per a urgències i sagraments: 93 843 00
23.
.

PREVISIÓ DEL CALENDARI IMMEDIAT
MES DE JUNY DE 2017
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 les 12 h. a la
parròquia de Sant Pere i Sant Pau de Bigues. A Puiggraciós no hi haurà missa perquè
les germanes aniran al monestir de Sant Pere de les Puel·les.
(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.
9. Dg.: A les 7 de la tarda hi haurà el concert d'estiu de LA CORAL LO LLIRI.

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 intercessió: pels infants, pels desheretats i pels trepitjats en qualsevol raó del nostre pobre món.
CELEBRACIÓ DEL BAPTISME. Per les aigües baptismals el diumenge passat va entrar a formar part de
l'Església de Jesucrist: Alejandro Martín Campbell
Ens n'alegrem, en felicitem particularment els 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 intent 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

LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE
Lectura del llibre de Jeremies (Jr 20,10-13)
Digué Jeremies: «Sento com parla la gent, em veig amenaçat de tots costats; diuen: Vosaltres que teniu amb
ell un pacte d’amistat, denuncieu-nos-el, perquè el puguem denunciar; seguiu-lo de prop: potser es deixarà
enganyar; llavors podrem apoderar-nos-en i venjar-nos d’ell. Però el Senyor em fa costat com un guerrer invencible; per això els qui em persegueixen cauran, no podran apoderar-se de mi, quedaran tan confosos del
seu fracàs que ningú no oblidarà mai més la seva vergonya.
»Senyor de l’univers que coneixeu a fons els justos, que penetreu tot l’interior dels homes: feu-me veure com
feu justícia, ja que és a vós que jo he confiat la meva causa.
»Canteu al Senyor, lloeu el Senyor: ell salva la vida del pobre de les mans dels qui volen fer-li mal.»
Salm responsorial [68,8-10.14.17.33-35 (R.: 14c)]
Per vós, Déu meu, he d’aguantar els escarnis,
i abaixo els ulls, avergonyit;
els meus germans em consideren foraster,
em desconeixen els meus familiars.
El zel del vostre temple em consumia,
i he hagut de rebre els insults dels qui m’ultratgen.
R. Escolteu-me, Senyor, vós que estimeu tant.
A vós us prego, Senyor,
en aquesta hora propícia;
escolteu-me, Déu meu, vós que estimeu tant,
vós que sou fidel a salvar els amics.
El vostre amor, Senyor, vessa bondat,
mireu-me, responeu, vós que estimeu tant. R.
Se n’alegraran els humils quan ho vegin;
els qui busquen Déu sincerament diran:
«Tingueu llarga vida.»
El Senyor escolta sempre els desvalguts,
no té abandonats els seus captius.
Que el lloïn el cel i la terra,
els mars i tot el que s’hi mou. R.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma (Rm 5,12-15)
Germans, per obra d’un sol home entra el pecat al món, i amb el pecat hi entra també la mort, que s’estengué
a tots els homes, donat que tots van pecar. Abans que la Llei fos donada, el pecat ja existia en el món, encara
que, mentre no hi ha llei, no consta quina és la pena dels pecats. Així i tot, la mort ja imperava durant tot el
temps que va d’Adam fins a Moisès, fins sobre aquells homes que no havien transgredit cap precepte, com ho
havia fet Adam. I Adam prefigurava l’home que havia de venir més tard. Però el do no té comparació amb la
caiguda, perquè, si tants han mort per haver fallat aquell tot sol, molt més ha abundat la gràcia de Déu i el do
generós que s’ha estès a tants per la gràcia d’un sol home, Jesucrist.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu (Mt 10,26-33)
En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols: «No tingueu por dels homes. No hi ha cap secret que tard o
d’hora no sigui revelat; no hi ha res amagat que tard o d’hora no sigui conegut. Allò que us dic en la fosca digueu-ho a plena llum, allò que us dic a cau d’orella, proclameu-ho des dels terrats. I no tingueu por dels qui
maten només el cos però no poden matar l’ànima. Tingueu por més aviat del qui pot perdre a l’infern tant
l’ànima com el cos. No venen dos pardals per pocs diners? Doncs ni un d’ells no cau a terra si no ho permet el
vostre Pare. Però a vosaltres, Déu us té comptats cada un dels cabells. No tingueu por: valeu més que tots els
ocells plegats. A tothom qui em reconegui davant els homes, també jo el reconeixeré davant el meu Pare del
cel, però a tothom qui em negui davant els homes, també jo el negaré davant el Pare del cel.»

