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Aquesta pregària va ser escrita per als interns de la presó de la Trinitat, els quals, mentre redimien pena, feien un 
tapís i hi brodaven uns dibuixos al·lusius al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant. Aquest tapís, un cop acabat, va ser ofert i 
encara és exposat a l'església parroquial de la Santíssima Trinitat, d’on jo aleshores era servidor. Avui us ofereixo 
la pregària i us proposo ser més conscients de com, a la litúrgia, podem comptar amb les nostres mans per tal de 
ser més expressius. 

Pare nostre que esteu en el cel... 
 
Amb la vostra mà poderosa heu creat el cel i la terra  
i totes les coses visibles i invisibles. 
 
Amb la vostra mà oberta sosteniu i doneu vida 
a les persones, a la natura i a tot l'univers.  
 
Amb la vostra mà benefactora protegiu el pobre  
i empareu aquells a qui el món trepitja i margina. 
 
Amb la vostra mà acollidora aixoplugueu els solitaris, 
consoleu els tristos i encoratgeu els abatuts. 
 

Amb la vostra mà misericordiosa beneïu els qui vénen a vós 
i perdoneu els pecadors que en vós confien. 
 
Amb la vostra mà activa obriu l'esperança  
a aquells que el món condemna i castiga. 
 
Esteneu la vostra mà sobre meu i feu: 
  
Que el treball de les meves mans digui que crec en vós 
i parli de vós als qui el contemplaran. 
 
Que no dubti mai que sóc obra de les vostres mans  
perquè m'estimeu, i que jo us estimi, a vós. 
 
Que els qui m'estimen sentin que la vostra mà els protegeix 
i no es trenqui mai l'amor que ens tenim. 
 
Que no desesperi mai de vós i que els qui m'esperen 
no deixin mai d'allargar-me la mà, com vós. 
 
Us ho demano a vós, Pare del cel,  
que m'heu donat la vida, m'acompanyeu sempre, 
em perdoneu i no us canseu mai de mi, ja que Vós sou: 
l´únic Sant, l'Amor infinit i la Vida per sempre. Amén. 
                                                                                             P.F.V. 

Pintures de l’àbsis de l’esglèsia 
 romànica de Sant Climent de Taüll  



 

 
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 . 
 
 

 
CALENDARI IMMEDIAT PREVIST 

             MARÇ: 
 
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 
Dl. 27:  A 2/4 de 5 Missa  a a la residència de can Camp. 
Dj. 30: A les 12 del matí reunió de l'equip de Càritas. 

 
 

 
 
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. 
 
COL·LECTES DE DURANT EL MES DE FEBRER: Els  ingressos a la parròquia a través de les col·lectes 
dominicals ha estat en total de  465,48 €  -!!-.   (A la col·lecta contra la fam vam recollir, tal com vam anunciar:  
480 €):  
 
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. Recent-
ment hem sabut de dues famílies que han de rentar t ota la bugada a mà perquè no tenen màquina de 
rentar. Si algú podia...  
 
 
El Full Parroquial (versió digital) Hi trobareu les lectures de la missa del diumenge Inscriviu-vos –hi !! 
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 de l’Èxode (Ex 17,3-7) 

En aquells dies, el poble passava tanta set que deia, murmurant contra Moisès: «Per què 
ens has fet pujar d’Egipte! Vols matar-nos de set amb els nostres fills i el nostre bestiar?» 
Moisès s’exclamà al Senyor: «Què puc fer per aquest poble? Una mica més i 
m’apedregaran.» El Senyor li respongué: «Passa al davant del poble i emporta’t alguns anci-
ans d’Israel; pren la vara amb què vas tocar el Nil i posa’t en camí. Jo estaré allà davant teu 
dalt la roca, a l’Horeb. Tu dóna un cop a la roca i en sortirà aigua, i tot el poble podrà beure.» 
Moisès ho va fer així davant els ancians d’Israel. 

I donà a aquell lloc els noms de Massà i de Meribà, perquè els israelites havien discutit i ha-
vien posat a prova el Senyor quan deien: «El Senyor, és amb nosaltres o no hi és?» 

Salm responsorial [94,1-2.6-7.8-9 (R.: 8)] 

Veniu, celebrem el Senyor amb crits de festa, 
aclamem la roca que ens salva; 
presentem-nos davant seu a lloar-lo, 
aclamem-lo amb els nostres cants. 

R. Tant de bo que avui sentíssim la veu del Senyor: 
«No enduriu els vostres cors.» 

Veniu, prosternem-nos i adorem-lo, 
agenollem-nos davant el Senyor, que ens ha creat; 
ell és el nostre Déu, 
i nosaltres som el poble que ell pastura, 
el ramat que ell mateix guia. R. 

Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu: 
«No enduriu els vostres cors com a Meribà, 
com el dia de Massà en el desert, 
quan van posar-me a prova els vostres pares, 
i em temptaren, tot i haver vist les meves obres.» R. 

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Ro ma (Rm 5,1-2.5-8) 

Germans, ara que ja som justos, com a creients que som, estem en pau amb Déu, gràcies a 
Jesucrist, el nostre Senyor. És per ell que la fe ens ha donat entrada en aquesta gràcia que 
posseïm tan en ferm, i és per ell que tenim la satisfacció d’esperar la glòria de Déu. I 
l’esperança no pot defraudar ningú, després que Déu, donant-nos l’Esperit Sant, ha vessat 
en els nostres cors el seu amor. 

Adoneu-vos bé d’això: Quan nosaltres érem encara incapaços de tot, Crist va morir pels qui 
érem dolents. Qui trobaríem disposat a morir per un home honrat? Potser sí que per un ho-
me bo trobaríem qui tingués la valentia de donar la vida. Doncs bé, Déu donà prova de 
l’amor que ens té quan Crist morí per nosaltres, que érem encara pecadors. 

Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 4,5-42) 

En aquell temps, Jesús arribà a una població samaritana que s’anomena Sicar, prop dels ter-
renys que Jacob havia donat al seu fill Josep. Allà hi ha el pou de Jacob. Era cap al migdia 
quan Jesús, cansat de caminar, s’estava assegut bonament a la vora del pou. Els deixebles 
havien anat al poble a comprar provisions. Arribà una dona samaritana, que venia a treure 
aigua. Jesús li diu: «Dóna’m aigua.» Li diu la samaritana: «Com? Vós, un jueu, em demaneu 
aigua a mi, que sóc una dona samaritana?» Cal saber que els jueus no es fan amb els sa-
maritans. Jesús li respongué: «Si sabessis què vol donar-te Déu i qui és el qui et demana 
que li donis aigua, ets tu qui li hauries demanat aigua viva, i ell te l’hauria donada.» Ella li diu: 
«Senyor, aquest pou és fondo i no teniu res per treure aigua. D’on la traieu, l’aigua viva? Ja-
cob, el nostre pare, ens va donar aquest pou i en bevia tant ell, com els seus fills, com el seu 
bestiar. Sou més gran vós que no pas ell?» Jesús li respongué: «Els qui beuen aigua  
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d’aquesta tornen a tenir set, però el qui begui de la que jo li donaré, mai més no tindrà set; 
l’aigua que jo li donaré es convertirà en una font que brollarà sempre dintre d’ell per donar-li 
vida eterna.» Li diu la dona: «Senyor, doneu-me aigua d’aquesta: que no tingui mai més set 
ni hagi de tornar mai més aquí a treure aigua del pou.» 

[Ell li diu: «Vés a cridar el teu marit i torna.» La dona li contesta: «No en tinc, de marit.» Li diu 
Jesús: «Tens raó: n’has tingut cinc, i l’home que ara tens no és el teu marit. Això que has dit: 
“No en tinc, de marit”, és veritat.» Ella li diu:] 

«Senyor, veig que sou un profeta. Els nostres pares adoraren Déu en aquesta muntanya, pe-
rò vosaltres, els jueus, dieu que el lloc on cal adorar-lo és Jerusalem.» Jesús li respongué: 
«Creu-me, dona; s’acosta l’hora que el lloc on adorareu el Pare no serà ni aquesta muntanya 
ni Jerusalem. Vosaltres no sabeu qui adoreu; nosaltres sí que ho sabem, perquè la salvació 
ve dels jueus. Però s’acosta l’hora, més ben dit, és ara mateix, que els bons adoradors ado-
raran el Pare en esperit i en veritat. Aquests són els adoradors que vol el Pare. Déu és espe-
rit. Per això els qui l’adoren han de fer-ho en esperit i en veritat.» Li diu la dona: «Sé que ha 
de venir el Messies, és a dir, l’Ungit. Quan ell vingui, ens ho explicarà tot.» Ell li respon: «El 
Messies sóc jo, que parlo amb tu.» 

[Llavors mateix arribaren els deixebles. S’estranyaren que parlés amb una dona, però cap 
d’ells no gosà preguntar-li què volia o de què parlava amb ella. La dona deixà estar la gerra i 
se n’anà al poble a dir a la gent: «Veniu a veure un home que m’ha dit tot el que he fet. No 
serà el Messies?» La gent sortí del poble i anà a trobar-lo. 

Mentrestant els deixebles li deien invitant-lo: «Mengeu, rabí.» Però ell els contestà: «Jo, per 
menjar, tinc un altre aliment que vosaltres no sabeu.» Els deixebles es preguntaven entre 
ells: «És que algú li ha portat menjar?» Jesús els diu: «El meu aliment és fer la voluntat del 
qui m’ha enviat i acomplir la seva obra. Vosaltres dieu: “Quatre mesos més i ja serem a la 
sega.” Doncs jo us dic: Alceu els ulls i mireu els camps: ja són rossos, a punt de segar. El 
segador ja rep la part que li toca i recull el gra per a la vida eterna, perquè s’alegrin plegats el 
sembrador i el segador. En aquest cas té raó la dita «un és el qui sembra i un altre el qui se-
ga». Jo us he enviat a segar on vosaltres no havíeu treballat. Són altres, que van treballar-hi; 
vosaltres sou sobrevinguts, en el treball que ells havien fet.»] 

Molts samaritans d’aquell poble van creure en ell [per la paraula de la dona que assegurava: 
«M’ha dit tot el que he fet.»] Per això, quan els samaritans anaren a trobar-lo, li pregaven 
que es quedés amb ells. I s’hi va quedar dos dies. Després de sentir-lo parlar a ell mateix, 
encara molts més van creure, i deien a la dona: «Ara ja no creiem només pel que tu deies; 
nosaltres mateixos l’hem sentit, i sabem que aquest és de debò el Salvador del món.» 

 

 

 

 

 
 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
  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. 
  



 

 

 

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 

 


