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Absis de la basílica de la Transfiguració a dalt la muntanya del Tabor

Els Moviments d'Acció Catòlica, els quals mantenen un compromís de conversió constant a Jesucrist i d'anunci de l'Evangeli, tenen un mètode de treball que hauria de ser conegut i practicat per tots els entusiastes seguidors del nostre Mestre. 1) Comencen el seu treball fixant-se de primer en el VEURE: On som? què ens
passa? quin problema tenim?. De seguida treballar a fons i amb mètode les conseqüències i les causes. 2) En
segon lloc es fixen en el JUTJAR: És clar, a la llum de l'Evangeli. ¿Quin passatge ens il·lumina aquesta nostra situació, aquest fet que ens ocupa i ens preocupa? Què ens diu l'Evangeli en concret?. 3) I en tercer lloc:
ACTUAR: ¿Què hem de fer , en aquestes circumstàncies, per respondre cristianament a la crida que Jesús
ens fa? Com hem d'actuar? I, després del silenci ambiental i la pregària personal, cadascú va dient allò que
veu que han de fer, personalment i comunitàriament, per ser instruments de Déu en la construcció del seu
Regne. Es tracta d'una experiència que deixa petjada.
Bé, doncs, això no és cap invent del nostre temps. Jesús va començar la predicació a Galilea i va començar
molt bé, però aviat: 1) Veu que els uns el segueixen per l'interès dels pans, els deixebles esperen un Messies
més polític, els saduceus, mestres de la Llei i fariseus comencen a enviar-li espies i controladors i ell que ho
veu i ho sospesa: 2) Crida els íntims i se'n va a la muntanya que és lloc de recolliment i (pels jueus més a prop
de Déu) i a la llum dels patriarques --Moisès-- i de tants profetes al llarg de la història --Elies el més gran-Jesús de Natzaret, a la llum de la manifestació del Pare del Cel, fa el discerniment i pren consciència clara
de com ha de procedir. 3) I actua: Els deixebles queden confosos, "Jesús s'hi acostà, els tocà i els digué:
"Aixequeu-vos, no tingueu por". Ells alçaren els ulls i no veieren ningú més (que la vida no es canvia en un
moment!) sinó Jesús tot sol. Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els manà que no diguessin res a ningú
d'aquella visió fins que el Fill de l'home no hagués ressuscitat d'entre els morts". Assumir el designi de Déu, fer
la voluntat del Pare fins al final, sense propagandes ni escarafalls que ja arribarà el moment de la manifestació
del projecte de Déu i de la seva glòria!!. -- I nosaltres? On som?
PERE. Consiliari del Moviment de Cristians de Pobles i Comarques de Catalunya.

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. Visites també a hores concertades. Telèfon de la rectoria, sobretot per a urgències i sagraments: 93 843 0023.

CALENDARI IMMEDIAT PREVIST
MARÇ:
Dl. 13: A 2/4 de 5 de la tarda Missa a la residència de can Focs.
Dt. 14: A 2/4 de 5 de la tarda Missa a la residència de can Millet.
Dv. 17: A les 5 de la tarda celebració: Reconciliació de tots els infants de catequesi.
Ds. 18: A les 10 del matí reunió del grup Enllaç de Puiggraciós.
Dg. 19: A les 7 de la tarda Concert a l'Església parroquial organitzat pels Amics de
la Música. De Debussy a Piazzola, per E.Sentís, F.X.Nicolet i O.Codina.
Dt. 21: A les 11 del matí Missa a la residència de can Roura
Ds. 25: A la Basílica de la Sagrada Família. Visita guiada i l'Eucaristia. Sortida de can
Quico a 1/4 de 9 del matí. Inscripcions després de les misses.
Dg. 26: A les 5 de la tarda, a Puiggraciós el P. Hilari Raguer, de Montserrat.
Ens parlarà del moment present del nostre Poble i de les seves expectatives.

INTENCIONS DE PREGÀRIA A LA MISSA, I PERSONALMENT. Cada dia acudim a la presència de Déu per
testimoniar-li les necessitats de tots els nostre germans d'arreu del món i, particularment, d'aquells envers els
quals estem més obligats. Intensifiquem el nostre esforç durant la Quaresma.
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: Una nova possibilitat d'ajudar els germans necessitats de la
nostra sol·licitud intentant acompanyar-los en la recerca de feina.

INTENCIONS DEL SANT PARE FRANCESC
PER AQUEST MES DE MARÇ:
PREGUEM PELS CRISTIANS PERSEGUITS:
Que experimentin el suport de tota l'Església,
Per mitjà de la pregària.
Per mitjà de l'ajut materia.

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 del Gènesi (Gn 15,5-12.17-18)
En aquells dies, Déu va fer sortir fora Abram i li digué: «Mira el cel i posa’t a comptar les estrelles, a veure si les pots
comptar; doncs així serà la teva descendència.» Abram cregué en el Senyor i el Senyor ho tingué en compte per donar-li
una justa recompensa. Després li digué: «Jo sóc el Senyor, que t’he fet sortit d’Ur dels caldeus per donar-te aquest país;
serà el teu heretatge.» Abram preguntà: «Quina garantia me’n doneu, Senyor?» Ell respongué: «Porta’m una vaca, una
cabra i un moltó de tres anys, una tórtora i un colomí.» Li portà tots aquests animals, els partí per la meitat i posà cada
meitat enfront de l’altra, però no va partir els ocells. Uns ocellots de presa volien abatre’s sobre els cossos morts, però
Abram els allunyava. Quan el sol s’anava a pondre, Abram caigué en un son profund i s’apoderà d’ell un gran terror, com
una foscor. Després de la posta, quan ja s’havia fet fosc, veié un forn fumejant, una torxa encesa, que passava enmig
dels animals partits. Aquell dia el Senyor va fer amb Abram una aliança i es comprometé en aquests termes: «Dono
aquest país a la teva descendència, des del torrent d’Egipte fins al gran riu, el riu Eufrat.»
Salm responsorial [26,1.7-9.13-14 (R: 1a)]
El Senyor m’il·lumina i em salva, ¿qui em pot fer por?
El Senyor és el mur que protegeix la meva vida, ¿qui em pot esfereir?
R. El Senyor m’il·lumina i em salva.
Escolteu el meu clam, Senyor,
compadiu-vos de mi, responeu-me.
De part vostra, el cor em diu:
«Busqueu la meva presència.» R.
Arribar davant vostre és el que vull,
Senyor, no us amagueu.
No sigueu sever fins a rebutjar el vostre servent,
vós que sou el meu ajut. R.
N’estic cert, fruiré en la vida eterna
de la bondat que em té el Senyor.
Espera en el Senyor!
Sigues valent! Que el teu cor no defalleixi!
Espera en el Senyor! R.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips (Fl 3,17-4,1)
Germans, [seguiu el meu exemple i fixeu-vos en els qui viuen segons el model que teniu en mi. Us ho he dit sovint i ara
ho repeteixo amb llàgrimes als ulls: N’hi ha molts que, pel seu estil de viure, són contraris a la creu del Crist. El terme on
s’encaminen és de perdició, el déu que adoren és el ventre, i la seva glòria, la posen en les parts vergonyoses; tot el que
aprecien són valors terrenals.
Però] nosaltres tenim la nostra ciutadania al cel; d’allà esperem un Salvador, Jesucrist, el Senyor, que transformarà el
nostre pobre cos per configurar-lo al seu cos gloriós, gràcies a aquella acció poderosa que li ha de sotmetre tot l’univers.
Per tant, germans meus estimats i enyorats, vosaltres que sou el meu goig i la meva corona, manteniu-vos així, en el
Senyor, estimats meus.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 9,28b-36)
En aquell temps, Jesús prengué Pere, Joan i Jaume i pujà a la muntanya a pregar. Mentre pregava, es trasmudà
l’aspecte de la seva cara i el seu vestit es tornà blanc i espurnejant. Llavors dos homes es posaren a conversar amb ell.
Eren Moisès i Elies, que es van aparèixer gloriosos, i parlaven del traspàs d’ell, que s’havia d’acomplir a Jerusalem. Pere i
els seus companys estaven adormits profundament, però quan es desvetllaren, veieren la glòria de Jesús i els dos homes que eren amb ell. Quan aquests anaven a separar-se de Jesús, Pere li digué: «Mestre, que n’estem de bé, aquí dalt!
Fem-hi tres cabanes, una per a vós, una per a Moisès i una altra per a Elies.» Parlava sense saber què es deia. Mentre
parlava es formà un núvol i els cobrí. Ells s’esglaiaren en veure que entraven dins el núvol. Llavors del núvol estant una
veu digué: «Aquest és el meu Fill, el meu elegit; escolteu-lo.» Així que la veu hagué parlat, es van trobar amb Jesús tot
sol. Ells guardaren el secret, i aquells dies no contaren a ningú res del que havien vist.

VISITA GUIADA AL TEMPLE DE LA SAGRADA FAMÍLIA

Excursió organitzada per les
Parròquies de Sant Genís de l’Ametlla i Sant Pere de Bigues

Dissabte 25 de març
Sortida des de “Can Quico” a les 08:15h amb autocar
De 09:30 a 10 :30 visita gratuïta pel Temple i façanes
Retorn a casa a partir de les 13:00h
Preu: 10 euros (autocar), menors de 12 anys gratuït
Places limitades per rigorós ordre d’inscripció al
Sr. Llorenç de Quadres 650305498

