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PREGÀRIA A MARIA
Quan vingui per a nosaltres l'hora de decidir.
Maria de l'Anunciació,
ajuda'ns a dir: Sí.
Quan vingui per a nosaltres l'hora de marxar.
Maria d'Egipte i esposa de Josep,
il·lumina'ns amb l'esperança.
Quan arribin per a nosaltres moments d'incomprensió.
Maria de Jerusalem,
arrela en el nostre interior la paciència.
Quan arribin per a nosaltres moments d'intervenir.
Maria de Canà,
dóna'ns el coratge de la paraula humil.
Quan arribin per a nosaltres moments de sofriments.
Maria del Gòlgota,
fes-nos estar -fidels!- prop d'aquells
amb qui el teu Fill també pateix.
Quan arribi per a nosaltres el moment d'esperar.
Maria del Cenacle,
inspira la nostra pregària comunitària.
Assumpció de Maria. (Vila Arrufat.. Sabadell)
I cada dia.
Quan arribi per a nosaltres el moment joiós de servir.
Maria de Natzaret, Maria de Betlem,
Maria de les muntanyes de Judà,
posa en nosaltres el teu cor de serventa.
Fins el darrer dia .
Quan, agafats de la teva mà,
Maria de l'Assumpció,
nosaltres ens adormirem
tot esperant el dia de la nostra Resurrecció.
Jean Paul Hoch

Aquesta pregària la va descobrir en una revista Mn. Siscu Pausas quan era a Tolosa a aprendre francès,
abans d'anar al Camerun com a missioner cristià. Li va agradar i la va traduir. Al cap dels 15 anys de la seva
missió es reincorporà al Penedès. En la Pasqua d'enguany va venir a Santa Eulàlia de Ronçana a donar-nos
testimoni del seu treball a l'Àfrica i en acabar, ens convidà a pregar a Maria amb aquesta pregària tan evangèlica, joiosa, gojosa i oportuna. P.F.V.

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

INTENCIONS DE PREGÀRIA A LES MISSES D'AQUEST DIUMENGE:
Podeu demanar les intencions de la missa al mossèn, talment que la pregària esdevingui universal tal
com és sempre, però, alhora, particular i de comunió. En aquest sentit preguem pels qui cerquen el legítim
refugi i els és negat; pels qui sofreixen qualsevol abús dels seus germans els homes i per aquells pobles
minoritzats als quals els són negats els seus drets.
DESPATX PARROQUIAL : Cada dijous feiner de 6 a 8 de la tarda. Visites també a hores concertades. Telèfon de la rectoria, sobretot per a urgències i sagraments: 93 843 00 23.
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.
CALENDARI DEL MES D' AGOST DE L'ANY 2017.
Intentarem descansar amb la companyia dels nostres familiars i amics.
Aprofundirem en la nostra intimitat amb Jesucrist que, tot i el mal del món, no deixa de tenir
sol·licitud de nosaltres i és el nostre avalador a la presència del Pare.
Seguirem fent les celebracions litúrgiques a la parròquia de Sant Genís i al santuari de Santa Maria de
Puiggraciós com de costum.
13, Dg.: Hi haurà la celebració de Sant Bartomeu dins del programa de la Festa Major de
l'ermita i del veïnat.
15, Dt.: Solemnitat de l'Assumpció de Santa Maria.
Les celebracions seran les pròpies, com cada diumenge.
25, Dv.: Festa dels nostres sants patrons i festa major de l'Ametlla, com de costum.
Missa a les Residències: -A can Focs: dia 7 a 2/4 de 5.

-A can Millet: dia 8 a 2/4 de 5.

-A can Roig: dia 16 a les 11 h. -A can Camp: dia 28 a 2/4 de 5

PREGUEM BEN DE COR PER LES INTENCIONS DEL SANT PARE FRANCESC.

Pels allunyats de la fe cristiana.
Preguem pels nostres germans que s'han allunyat de la fe Perquè, mitjançant la
nostra pregària i el testimoni evangèlic, puguin redescobrir la proximitat del Senyor
misericordiós i la bellesa de la vida cristiana.

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 primer llibre dels Reis (1Re 3,5.7-12)
En aquells dies, el Senyor s’aparegué a Salomó en un somni durant la nit, en el santuari de Gabaon, i li digué:
«Digue’m què vols que et doni.» Salomó li respongué: «Senyor, Déu meu, vós m’heu fet rei a mi, servent vostre, perquè ocupés el tron de David, el meu pare, però sóc encara un jove que no sé conduir la gent, i em trobo
enmig del poble que vós heu elegit, un poble que ningú no és capaç de comptar, de tan nombrós com és. Feu
al vostre servent la gràcia de saber escoltar, perquè pugui fer justícia al vostre poble i destriar el bé del mal.
Sense això, qui seria capaç de governar aquest poble vostre tan considerable?»
Al Senyor li agradà que Salomó li hagués demanat això, i li digué: «Ja que no demanes molts anys de vida, ni
riquesa, ni la vida dels teus enemics, sinó discerniment per poder escoltar i fer justícia, jo et donaré això que
demanes: et faré tan prudent i sagaç que ni abans de tu ni després ningú no se’t podrà comparar.»
Salm responsorial [118,57.72.76-77.127-128.129-130 (R.: 97a)]
El Senyor és la meva heretat;
vull estar atent a les vostres paraules.
M’estimo més la llei
que surt dels vostres llavis
que mil monedes d’or o de plata.
R. Com estimo la vostra llei, Senyor!
Que el vostre amor em conforti,
com vau prometre al vostre servent.
Quan arribi la vostra pietat, jo tindré vida,
la llei farà les meves delícies. R.
Jo aprecio els vostres manaments
més que l’or i més que tot,
per això m’estimo els preceptes,
i m’emparo dels camins enganyosos. R.
És admirable el vostre pacte,
per això el té present la meva ànima.
La vostra paraula, explicada, dóna llum
i l’entenen els senzills. R.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma (Rm 8,28-30)
Germans, nosaltres sabem que Déu ho disposa tot en bé dels qui l’estimen, dels qui ell ha cridat per decisió
seva; perquè ell, que els coneixia d’abans que existissin, els destinà a ser imatges vives del seu Fill, que ha
estat així el primer d’una multitud de germans.
Ell, que els havia destinat, els crida, els fa justos i els glorifica.

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu (Mt 13,44-52)
En aquell temps, Jesús digué a la gent: «Amb el Regne del cel passa com amb un tresor amagat en un camp.
L’home que el troba el deixa amagat i, content de la troballa, se’n va a vendre tot el que té i compra aquell
camp.
»També passa amb el Regne del cel com amb un comerciant que buscava perles fines. El dia que en trobà
una de molt preu, anà a vendre tot el que tenia i la comprà.
[»També passa amb el Regne del cel com amb aquelles grans xarxes que, tirades a l’aigua, arrepleguen de
tot. Quan són plenes, les treuen a la platja, s’asseuen i recullen en coves tot allò que és bo, i llencen allò que
és dolent. Igualment passarà a la fi del món: Sortiran els àngels, destriaran els dolents d’entre els justos i els
llençaran al forn encès: allà hi haurà els plors i el cruixir de dents.
»Ho heu entès, tot això?» Li responen: «Sí que ho hem entès.» Ell els digué: «Mireu, doncs: Els mestres de la
Llei que es fan deixebles del Regne del cel són com aquells caps de casa que treuen del seu cofre joies modernes i antigues.»]

