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Visita a Santa Maria,
pel Bisbe Pere Casaldàliga
1.- Mare sortosa que heu cregut dòcilment en la
Paraula i, amb la vostra Fe, heu fet possible el
compliment de la Promesa:
Renoveu en la puresa de l'Evangeli l'antiga Fe de
la nova Catalunya i ajudeu-nos a transformar la
nostra Fe malalta en testimoniatge revelador de
vida, tasca política d'Història i signe profètic de la
Pàtria final que esperem.
2.- Noia de veïnat de Natzaret, dona de Poble,
casada amb un treballador, pobra entre els pobres de Jahvè:
Deslliureu la vostra Catalunya del materialisme
consumista i del benestar insolidari, arranqueunos de la neutralitat, impossible en aquest món
d'explotats i explotadors, i forceu l'Església catalana a optar com Jesús, per la convivència i per
l'acció a favor dels Pobres de la Terra que són
els únics hereus del Cel.
3.- Profetessa de l'Alliberament, trobadora del
Magníficat a les muntanyes de la Judea i de la
testa cisellada de Catalunya:
Manteniu-nos el cap ben arrelat en el seny de
casa i net de tota mentida forastera, deslliureu el
nostre esperit de tota mena d'esclavatge i de corrupció, i confirmeu-nos com a militants indefectibles de la
Causa d'aquell Alliberament total amb què el vostre Fill ens ha alliberat per sempre.
4.- Santuari de la Nova aliança, ventre matern de l'Eucaristia, Sinaí nostre de Montserrat:
Reconcilieu-nos amb el Pare, en l'Esperit del Germà Gran, Jesucrist; salveu la unitat de Catalunya per damunt
dels partidismes, agermanant en una gran família els catalans de mena i els altres catalans, i feu del nostre
Poble, acostumat a la Mar oberta, una comunitat de diàleg i de col·laboració. Espanya endins, Europa enllà i
amb vista a totes les terres fins als Pobles menyspreats del Tercer Món.
5.- Filla d'un Poble sotmès a l'Imperi, Mare d'un Fill perseguit i condemnat. Cor de dona i de mare sotraguejat
per les sofrences i les expectatives de la vostra gent. Cristiana fidelíssima en el seguiment de Jesús, fins a la
prova extrema de la Creu redemptora:
Ensenyeu-nos la humil fidelitat de cada dia, arran de Poble i portant la Creu; i feu que el treball i el progrés de
la feinera Catalunya siguin sempre un servei desinteressat en la construcció del Regne.
6. - Estrella de l'alba de Pasqua florida, primera testimoni de la Resurrecció, estel de Montserrat que assolella

les nostres nits:
Enfortiu en nosaltres aquella Esperança que, ni en les desventures de la Pàtria ni en les infidelitats de l'Església, mai no es descoratja i mai no s'escandalitza; que sap forjar la vinguda del Temps Nou ací a la Terra i ultrapassa, amb el vostre Fill ressuscitat, les fosques de la Mort, cap a la Vida plena.
7.- Maria de Pentecosta, penyal acaronat pel Vent de l'Esperit, Cenacle de la pregària i de la cultura de Catalunya:
Torneu-nos oberts tothora a l'Esperit, gent d'oració, de reflexió i estudi, llevat i foc d'Evangeli enmig del Món
d'avui; ecumènicament apassionats per l'Església una que el Crist implorava en el seu testament, i constructors, arreu i amb tothom, del Regne de Déu i del Homes.
Després de cada una de les set invocacions, es pot dir:
Santa Maria, Verge Mare de Déu, intercediu per nosaltres prop del Senyor, el nostre Déu.
Oració: Oh Déu vivent, que sou l'Amor, força i bellesa en la Natura, guia en la marxa de tot el Poble i companyia al més pregon de cada Cor Humà, Pare de nostre Senyor Jesucrist i Pare nostre. Vós que escollíreu Maria per Mare del vostre Fill i consagràreu els turons de Montserrat com a Santuari de la nostra Mare i del nostre
Poble, feu que tots els catalans, sota l'esguard de la nostra Moreneta, caminem en la germanor del Crist, fidels
a la Casa Pairal de la Terra, segurs de la Casa Pairal del Cel. Pel mateix Crist, Senyor nostre. Amén.

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.

PREVISIÓ DEL CALENDARI IMMEDIAT
.
30, Dg. III de Pasqua: Avui la Missa a Puiggraciós és a les 11 del matí per raó de l'aplec
de la Garriga.
MES DE MAIG, 2017
1, Dl.: Festa del Treball. La missa serà a les 7 de la tarda al Santuari de Puiggraciós.
2, Dt.: Reunió dels pares dels infants de catequesi de 2n. Curs, a 2/4 de 10 del vespre.
6, Ds.: A les 8 del vespre Missa familiar dels infants de catequesi i dos Bateigs.
7, Dg.: Concert de Primavera. CORAL LO LLIRI i CORAL EL PROGRÉS
a les 7 de la tarda a l'Església parroquial de Sant Genís.

INTENCIONS DE PREGÀRIA A LA MISSA: Ens han demanat que preguem per Paula Àngela Marchan, Henri
Paul Guillamon, Francisco Crespo. I també per Jordi i Maria. L'Eucaristia és el moment més intens de la pregària de l'Església i ens hi mantenim fidels, amb la nostra pregària fervent i confiada
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. Inscriviu-vos –hi !! 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

INTENCIONS D’ORACIÓ DEL SANT PARE per al mes d’abril
Pels Joves cristians
Preguem pels joves, perquè sàpiguen respondre amb generositat a la
seva pròpia vocació; considerant seriosament també la possibilitat de
consagrar-se al Senyor en el sacerdoci o a la vida consagrada

LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE

Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 2,14.22b-33)
El dia de la Pentecosta, Pere es posà dret amb els onze, alçà la veu i digué a la gent: «Homes de
Judea i tots els qui viviu a Jerusalem: Escolteu bé i sapigueu això que us dic: Jesús de Natzaret era
un home que Déu acredità davant vostre obrant entre vosaltres, per mà d’ell, miracles, prodigis i
senyals. Tots ho sabeu prou. Doncs bé: d’acord amb la decisió que Déu havia pres i coneixia per
endavant, Jesús de Natzaret va ser traït, i vosaltres el vau matar fent-lo clavar a la creu per uns
homes sense llei. Però Déu l’ha ressuscitat i l’ha alliberat dels llaços de la mort, que de cap manera
no podia retenir-lo captiu. Perquè David, referint-se a ell, deia: “Sempre tinc present el Senyor; amb
ell a la dreta, mai no cauré. El meu cor se n’alegra i en faig festa tot jo, fins el meu cos reposa confiat: no abandonareu la meva vida enmig dels morts, ni deixareu que es corrompi el qui us estima.
M’ensenyareu el camí que duu a la vida: joia i festa a desdir a la vostra presencia.”
»Germans, us he de parlar clar. El patriarca David va morir i va ser enterrat en un sepulcre que avui
encara podem veure. Però ell, que era profeta i coneixia el jurament de Déu de fer pujar al seu tron
un dels seus descendents, havia contemplat en visió profètica la resurrecció de Crist, i en parlava
quan deia que “Déu no l’havia abandonat enmig dels morts ni havia deixat que es corrompés el seu
cos”. Aquest Jesús, doncs, Déu l’ha ressuscitat. Tots nosaltres en som testimonis. I ara que la dreta
de Déu l’ha glorificat, ha rebut del Pare l’Esperit Sant com estava promès, i l’ha donat amb profusió.
Això és el que vosaltres veieu i sentiu.»
Salm responsorial [15,1-2.5.7-11 (R.: 11a)]
Guardeu-me, Déu meu, en vós trobo refugi.
Jo dic: «Senyor, ningú com vós no em fa feliç.»
Senyor, heretat meva i calze meu,
vós m’heu triat la possessió.
R. Ensenyeu-me, Senyor, el camí que duu a la vida.
O bé: Al·leluia.
Beneït sigui el Senyor que em dóna seny.
Fins a les nits m’amonesta el meu cor.
Sempre tinc present el Senyor;
amb ell a la dreta, mai no cauré. R.
El meu cor se n’alegra i en faig festa tot jo,
fins el meu cos reposa confiat:

no abandonareu la meva vida enmig dels morts,
ni deixareu caure a la fossa el qui us estima. R.
M’ensenyareu el camí que duu a la vida:
joia i festa a desdir a la vostra presència;
al costat vostre, delícies per sempre. R.
Lectura de la primera carta de sant Pere (1Pe 1,17-21)
Estimats: Vosaltres invoqueu com a Pare aquell que judica cadascú segons les seves obres, sense
fer distincions. Per tant vetlleu sobre la vostra conducta durant l’estada en aquest món. Penseu que
heu estat rescatats de la manera absurda de viure que havíeu heretat dels vostres pares, no pagant
un preu que pot perdre valor, com serien la plata o l’or, sinó amb una sang preciosa, la de Crist, sacrificat com un anyell sense tara ni defecte. Abans de crear el món, Déu havia decidit el seu destí, i
ara, a la fi dels temps, l’ha manifestat per a vosaltres, els qui, per ell, heu cregut en Déu, que l’ha
ressuscitat d’entre els morts i l’ha glorificat. Per això teniu posada en Déu la fe i l’esperança.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 24,13-35)
Aquell mateix diumenge, dos dels deixebles de Jesús se n’anaven a un poble anomenat Emmaús,
a onze quilòmetres de Jerusalem, i conversaven entre ells comentant aquests incidents.
Mentre conversaven i discutien, Jesús mateix els aconseguí i es posà a caminar amb ells, però Déu
impedia que els seus ulls el reconeguessin. Ell els preguntà: «De què discutiu entre vosaltres tot
caminant?» Ells s’aturaren amb un posat trist, i un dels dos, que es deia Cleofàs, li respongué: «De
tots els forasters que hi havia aquests dies a Jerusalem, ets l’únic que no saps el que hi ha passat?» Els preguntà: «Què?» Li contestaren: «El cas de Jesús de Natzaret. S’havia revelat com un
profeta poderós en obres i en paraules davant Déu i el poble. Els grans sacerdots i les autoritats del
nostre poble l’entregaren perquè fos condemnat a mort i crucificat. Nosaltres esperàvem que ell seria el qui hauria alliberat Israel. Ara, de tot això ja fa tres dies. És cert que unes dones del nostre
grup ens han esverat: han anat de bon matí al sepulcre, no hi han trobat el cos i han vingut a dirnos que fins i tot se’ls han aparegut uns àngels i els han assegurat que ell és viu. Alguns dels qui
eren amb nosaltres han anat al sepulcre i ho han trobat tot exactament com les dones havien dit,
però a ell, no l’han vist pas.»
Ell els digué: «Sí que us costa d’entendre! Quins cors tan indecisos a creure tot allò que havien
anunciat els profetes! ¿No havia de patir tot això el Messies abans d’entrar a la seva glòria?» Llavors, començant pels llibres de Moisès i seguint pels de tots els profetes, els exposava tots els llocs
de les Escriptures que es referien a ell.
Mentrestant s’acostaven al poblet on es dirigien i ell va fer com si seguís més enllà. Però ells el forçaren pregant-lo: «Queda’t amb nosaltres, que ja es fa tard i el dia ha començat a declinar.» Jesús
entrà per quedar-se amb ells. Quan s’hagué posat amb ells a taula, prengué el pa, digué la benedicció, el partí i els en donava. En aquell moment se’ls obriren els ulls i el reconegueren, però ell
desaparegué. I es deien l’un a l’altre: «¿No és veritat que els nostres cors s’abrusaven dins nostre
mentre ens parlava pel camí i ens obria el sentit de les Escriptures?» Llavors mateix s’alçaren de
taula i se’n tornaren a Jerusalem. Allà trobaren reunits els onze i tots els qui anaven amb ells, que
deien: «Realment el Senyor ha ressuscitat i s’ha aparegut a Simó.» Ells l’havien reconegut quan
partia el pa.

