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El Sr. Bisbe de la diòcesi del Vallès, amb seu a Terrassa, ha atès la meva petició de jubilar-me de la respon-
sabilitat parroquial amb vistes als 75 anys que compliré el mes de novembre. Em sap greu reconèixer que 
m'haig de jubilar veient la manca de preveres que hi ha, però després d'una etapa de la vida ve la següent i no 
és cosa dels humans, i menys encara dels que ens sabem en mans de Déu, pretendre simular que podem 
continuar com si el temps no passés per nosaltres. 
El Sr. Bisbe em va demanar que li fes per escrit la renúncia  de l'actual parròquia de Sant Genís, però, a mi, 
m'ha plagut més enviar-li aquesta proclama, de la qual m'ha dit que li havia agradat: 
 

 
    Envellir:    Confessar-s'ho a un mateix i dir-ho ben alt, 

no pas per veure com protesten els amics. 
Dir-ho en veu alta 

per habituar-s'hi un mateix 
i per conformar-hi ja els gustos 

 i prohibir-se allò que encara el dia abans 
 un hom es permetia. 
Acceptar de ser el que un és  
 i de no ser sinó això, 
 per fer el que hom és capaç de fer 
 i no fer sinó això. 
I trobar-hi la felicitat: 

equilibri, pau, perfecció,  
 realització d'un mateix... Tot és u. 
Dedicar-se sense soroll a tot el que reclama la par tença, 
 pregar i fer un xic de bé al voltant d'un, 
 i, sense negligir el cos,  
mirar abans de tot per l'ànima. 

 
 
"D'un profeta anònim del  
segle XVI". 
 
Cita que Jacques Leclercq  
inclou al seu llibre:  
LA JOIA  D'ENVELLIR. 
 
Col·lecció Saurí. PAM 1975.  
(Passatge refet amb fragments  
de les pàgines. 5, 26 i 27) 

 
Com més prop del cim més cansat, més pobre, més sol i més feliç de seguir fent 
camí.   -Jesús és el Camí!!- 
Més prop de l'Amat, té sentit mirar enrere per aferrar-se a res?  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jesús amb el seu amic Simó-Pere (Jn 21, 15-19) 
 
COM PERE      
 
Jesús, Mestre i amic. 
Vós sou el Profeta que el Poble esperava. 
Vós sou l'Enviat, el Fill de Déu. 
Un dia cridàreu Simó pel seu nom 
i vós el seduíreu amb tendresa 
i ell es va deixar seduir, 
talment que, fascinat, us va seguir. 
 

 
Us dono gràcies per aquella crida a ell 
i per aquell canvi de nom seu. 
Us dono gràcies per aquest nom meu 
i per aquesta crida a mi. 
Us dono gràcies pel vostre tendre Amor 
envers el vostre deixeble, l'apòstol Pere, 
envers tots els vostre deixebles i 
envers aquest pobre deixeble de mi. 
Tant que us m'heu donat a conèixer 
i de tantes maneres que us he negat!. 
 
Com més m'he resistit a la vostra gràcia, 
feu-me ara més dòcil al vostre Projecte. 
No us demano qui em cenyirà ni on em durà. 
Feu que, a les meves velleses, 
sàpiga obrir confiadament els braços; 
i que em cenyeixin i em portin 
no pas on jo voldré sinó, allà on vós voldreu; 
i que no tingui cap més delit 
que viure per vós i morir amb vós, 
abraçat a la creu com vós, 
però de cap per avall com Pere, el meu patró. 
Amén.  
   P.F.V., 8 març 2007. 

 

 
 El 29 de juny de 2017, en la Diada dels Apòstols St. Pere i Sant Pau , Mn. Hernán Urdaneta i  Fer-
nández ha estat designat nou administrador de les Parròquies de l'Ametlla i de Bigues, càrrec que desenvolu-
parà a partir del mes de setembre, Mn. Josep Ma. Sancho seguirà exercint les funcions de diaca a ambdues 
parròquies com fins ara. La notícia s’ha sabut després que el Bisbe de Terrassa Mons. Josep Àngel Saiz 
Meneses  ha comunicat la previsió de nomenaments pel curs 2017-2018, comunicació que acostuma fer en 
aquesta data. 
 Mn. Hernán Urdaneta és natural de Veneçuela i  fou ordenat sacerdot el 18 d’octubre de 2015. Fins 
ara ha exercit de capellà a les parròquies de Sant Esteve i de la Mare de Déu de Fàtima de Granollers, i a la 
de Sant Fèlix de Canovelles. 
 Un servidor  aniré a residir a la rectoria de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, des d'on podré 
col·laborar amb Mn. Aaron i continuaré pregant per aquest Vallès --on he servit la més gran part de la meva 
vida--  per tota l'Església de Jesucrist i pels pobres i trepitjats que Ell estima. També continuaré com a consilia-
ri del "Moviment de Cristians de Pobles i Comarques" i servidor del Santuari de la Mare de Déu de Puiggraci-
ós.  Mn. Pere  

 
 

JULIOL DE L'ANY 2017, 
2.Dg.: A 2/4 de 6 de la tarda: Jornada de final de curs del MOVIMENT DE CRISTIANS 

DE POBLES I COMARQUES. Eucaristia i trobada festiva a Lliçà d'Amunt. 
3.Dl.: A 2/4 de 5 de la tarda Eucaristia a la Residència de can Focs. 
9. Dg.:  El grup  "MARXA, JA" , que comparteixen caminada i pregària, us convida a fer 

amb ells el recorregut del Santuari de Puiggraciós i Cingles de Bertí. 
A les 7 de la tarda hi haurà el concert d'estiu de LA CORAL  LO  LLIRI. 
 

 
PREGUEM ELS UNS PELS ALTRES :   
1. Ds.: A la missa del vespre pregarem particularment per Francesc Relles i Cabezón que ens ha deixat re-
centment. Que el Pare del cel l'aculli al seu Regne.  
2. Dg.:Ens han demanat que a la missa del migdia preguem per Juan Moreno  en l'aniversari de la seva de-
funció. Que gaudeixi per sempre de la Glòria del Pare. 

 
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 
 

 
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  

 
 

 

 

     

 

Lectura del segon llibre dels Reis (2Re 4,8-11.14-1 6a) 

Un dia Eliseu passava per Sunam. Hi havia allà una dona benestant que l’obligà a quedar-
se a menjar a casa seva. Des d’aquell dia, cada vegada que Eliseu hi passava, s’hi que-
dava a menjar. Llavors ella digué al seu marit: «Estic convençuda que l’home de Déu que 
passa sempre per casa nostra és un sant. Fem-li una petita habitació d’obra a la terrassa, 
posem-hi un llit, una taula, una cadira i un llum, i cada vegada que vingui podrà retirar-se 
allà.» 

El dia que Eliseu hi anà, es retirà en aquella habitació i s’hi quedà a dormir. Llavors Eliseu 
digué a Guihezí, el seu criat: «Què podem fer per aquesta sunamita?» Guihezí li respon-
gué: «Mira, no té fills, i el seu marit ja és gran.» Eliseu li va dir: «Crida-la.» Guihezí la cri-
dà, i ella es presentà i es quedà a l’entrada de l’habitació. Eliseu li digué: «L’any que ve, 
per aquest temps, amanyagaràs un fill.» 

Salm responsorial [88,2-3.16-19 (R.: 2a)] 

Senyor, cantaré tota la vida 
els vostres favors, 
d’una generació a l’altra 
anunciaré la vostra fidelitat. 
Vós heu dit: «El meu favor és  indestructible, 
mantinc la fidelitat en el cel.» 

R. Senyor, cantaré tota la vida 
els vostres favors. 

Senyor, feliç el poble que us aclama. 
Caminarà a la llum de la vostra mirada. 
Tot el dia celebrarà el vostre nom, 
enaltirà la vostra bondat. R. 

Ve de vós la glòria del seu poder, 
alcem el front perquè vós ens estimeu; 
el nostre rei és del Sant d’Israel, 
és del Senyor l’escut que em protegeix. R. 

   LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE 



 

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Ro ma (Rm 6,3-4.8-11) 

Germans, tots els qui hem estat batejats en Jesucrist, hem estat submergits en la seva 
mort. 

Pel baptisme hem estat sepultats amb ell en la mort, perquè, tal com Crist, gràcies al po-
der admirable del Pare, va ser ressuscitat d’entre els morts, també nosaltres emprenguem 
una nova vida. 

I si hem mort amb Crist, creiem que també viurem amb ell. I sabem que Crist, un cop res-
suscitat d’entre els morts, ja no mor més, la mort ja no té cap poder sobre ell. Quan ell mo-
rí, morí al pecat una vegada per sempre, però ara que viu, viu per a Déu. Igualment vosal-
tres, penseu que sou morts pel que fa al pecat, però viviu per a Déu en Jesucrist. 

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu (Mt 10,37-4 2) 

En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols: «Qui estima el pare o la mare més que a 
mi, no és bo per venir amb mi. Qui estima els fills o les filles més que a mi, no és bo per 
venir amb mi. Qui no pren la seva creu i m’acompanya, no és bo per venir amb mi. Els qui 
vulguin guardar la vida en poder seu, la perdran, però els qui per causa meva l’hauran 
perduda, la retrobaran. Qui us acull a vosaltres, m’acull a mi, i qui m’acull a mi, acull el qui 
m’ha enviat. Qui acull un profeta perquè és profeta, tindrà la recompensa dels profetes, 
qui acull un just perquè és just, tindrà la recompensa dels justos, i tothom qui doni un vas 
d’aigua fresca a un d’aquests petits, només perquè és el meu deixeble, us ho dic amb tota 
veritat, no quedarà sense recompensa.» 

 


