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L'Estat espanyol xoca amb el Vaticà  

 
L'Estat espanyol (Govern, suports parlamentaris, sistema judicial, Tribu-
nal Constitucional, caverna mediàtica...) xoca amb els plantejaments del 
Vaticà. 
 
1. José Manuel García Margallo, com a ministre d'afers estrangers, ha 
intentat influir en diversos estats, inclòs el Vaticà, en contra de la demo-
cràcia catalana. Manté la línia del nacionalcatolicisme franquista: mani-
pular l'Església al servei d'una causa política normalment reaccionària. 
El Vaticà no s'hauria de deixar enganyar. 
 
2. La doctrina i l'actuació habitual del Vaticà consisteixen en la promoció 

i la defensa dels drets i les llibertats de les persones i els pobles, segons la doctrina social de l'Església catòli-
ca. Aquest plantejament xoca amb l'Estat espanyol. La situació dels drets i les llibertats està deteriorada a 
causa de la guerra bruta, les clavegueres de l'Estat, un Tribunal Constitucional i un sistema judicial despresti-
giats. L'Estat espanyol també està en contra dels drets i les llibertats de Catalunya com a nació. 
 
3. el Vaticà propicia el diàleg entre les parts en conflicte encara que 
ambdues parts es considerin il·legals o violentes. El Vaticà té un 
paper actiu en afers conflictius com ara els d'Israel i Palestina, Cuba i 
els Estats Units, govern i oposició a Veneçuela, govern i les FARC a 
Colòmbia. També els governs d'Espanya i de Catalunya haurien de 
dialogar absolutament de tot, dels del corredor mediterrani al refe-
rèndum. 
 
4. El referèndum és diabòlic per a l'Estat espanyol malgrat que la 
seva Constitució s'aprovà en referèndum i contempla la figura del 
referèndum. I el Vaticà sosté que el referèndum és una via democrà-
tica, possible, acceptable. L'article 413 del Compendi de la Doctrina Social de l'Església indica: "El referèndum 
és també un instrument de participació política, en el qual s'acompleix una forma directa d'accés a les opcions 
polítiques. La institució de la representació no exclou, de fet, que els ciutadans puguin ser interpel·lats direc-
tament amb vista a les opcions de més gran rellevància de la vida social". 
 

5. L'episcopat català ha d'assumir per coherència aquest planteja-
ment eclesial. Té la responsabilitat d'exposar-ho als fidels i d'explicar 
a Roma quina és la situació a Catalunya, sobretot tenint en compte 
les gestions dutes  a terme per García Margallo, Jorge Fernández 
Díaz i companyia per a negar els drets i les llibertats de Catalunya i 
per a impedir la celebració del referèndum. L'episcopat espanyol 
també hauria de ser coherent amb la Doctrina Social de l'Església.  

Oriol Domingo 
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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 . 
 

 

PREVISIÓ  DEL  CALENDARI  IMMEDIAT 
. 

MES DE MAIG, 2017 
14, Dg.:  A les 7 de la tarda: A l'església parroquial, concert de música a càrrec de  

Claudi Arimany, flauta, acompanyat de flauta, piano, contrabaix i bateria. 
Els quals tocaran obres de Mendelssohn, Mozart, Verdi i Bolling. 

17, Dc.:  A l'església de Santa Eulàlia de Ronçana, a les 9 del vespre:  
"Camerun, l'Àfrica negra". Mn. Siscu Pausas,  que va ser-hi de missioner,  
ens parlarà d'una realitat entre l'Islam  i el Cristianisme. 

21, Dg.: A la missa de  12 un grup d'infants començaran a combregar. 
24, Dc.: A les 9 del vespre a Santa Eulàlia Giorgio Chevallard  ens parlarà del drama  

de la intolerància religiosa; Síria i altres . 
27, Ds. A la 1 del migdia hi haurà una Eucaristia per a un grup d'infants que 

començaran a combregar. 
28, Dg.: A la missa de  12 un grup d'infants començaran a combregar. 

A les 5 h. , a Puiggraciós, la Dra. Rosa Ribas  ens parlarà de la Bíblia en l'art 
            EL FINAL DE CURS DE CATEQUESI  serà el dissabte, dia 3 de juny,  al matí, a Puiggraciós, 

amb jocs i Eucaristia a les 11  i ballada amb els Gegants i Capgrossos de Castellcir. 
 

 
INTENCIONS DE PREGÀRIA A LA MISSA : Ens han demanat que preguem per la Germana Rosa, Teatina, a 
Parets i per la Montserrat Ponsa i per tots els altres malalts de la parròquia.. Aquests dies són particularment 
adequats per pregar pels nostres infants: pels que es preparen per començar a combregar i pels que ja han 
perdut l'acompanyament cristià dels seus pares.  
 
 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.  
 
 
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  

 
 

 
NOTÍCIES I ADVERTIMENTS 

 



 
 
Intencions de pregària del sant Pare 
Per a aquest mes de maig de 2017 
 
Preguem pels cristians de l'Àfrica, per tal que donin un testimoni profètic 
de Reconciliació, de justícia i de pau, imitant Jesús Misericordiós. 

 
 

 

          
 
 
                                           Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 6,1-7) 
 
Per aquells dies, anava augmentant el nombre dels creients, i els immigrats de llengua grega es queixaven 
dels nadius perquè, en la distribució diària d’ajuda als pobres, les seves viudes no eren ateses. Llavors els 
dotze convocaren una reunió de tots els creients i els digueren: «No estaria bé que nosaltres deixéssim la 
predicació de la paraula de Déu i ens poséssim a distribuir l’ajuda als pobres. Per això, germans, busqueu 
entre vosaltres mateixos set homes fiats, plens de l’Esperit Sant i de seny, i els encarregarem aquesta feina; 
nosaltres continuarem ocupant-nos de la pregària i del ministeri de la paraula.» Tothom trobà bé aquesta pro-
posta, i elegiren Esteve, un home ple de fe i de l’Esperit Sant, Felip, Pròcor, Nicànor, Tímon, Parmenàs i Nico-
lau, un antioquè convertit al judaisme. Els presentaren als apòstols, i aquests, després de pregar, els imposa-
ren les mans. La paraula de Déu s’anava estenent, i a Jerusalem creixia molt el nombre dels creients; fins i tot 
molts sacerdots acceptaven la fe. 
 

                                      Salm responso rial [32,1-2.4-5.18-19 (R.: 22)] 
Justos, aclameu el Senyor, fareu bé de lloar-lo, homes rectes. 
Celebreu el Senyor amb la lira, acompanyeu amb l’arpa els vostres cants. 

R. Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai; 
aquesta és l’esperança que posem en vós . 

La paraula del Senyor és sincera, 
es manté fidel en tot el que fa; 
estima el dret i la justícia, 
la terra és plena del seu amor. R. 

Els ulls del Senyor vetllen els qui el veneren, 
els qui esperen en l’amor que els té; 
ell els allibera de la mort, 
i els retorna en temps de fam. R. 

                                   
                                         Lectura de  la primera carta de sant Pere (1Pe 2,4-9) 
Estimats, acosteu-vos al Senyor, que és la pedra viva. Els homes l’havien rebutjada, però als ulls de Déu és 
«escollida, de gran valor». També vosaltres, com pedres vives, deixeu que Déu faci de vosaltres un temple 
espiritual, un sacerdoci sant, que oferirà víctimes espirituals, acceptables a Déu per Jesucrist. Per això diu 
l’Escriptura: «Jo poso a Sió una pedra angular, de gran valor, escollida: el qui creu, no quedarà defraudat.» És 
de gran valor per a vosaltres, els qui heu cregut, però per als qui no creuen «la pedra que rebutjaven els cons-
tructors ara corona l’edifici», i «s’ha convertit en pedra d’ensopec, en roc que fa caure». Ensopeguen quan no 
fan cas de la predicació. Sempre n’hi haurà, que no en fan cas. Però vosaltres sou «un poble escollit, un re-
ialme sacerdotal, una nació sagrada, la possessió personal de Déu», perquè «proclamo la lloança» d’aquell 
que us ha cridat del país de tenebres a la seva llum admirable. 
                                   
                                          Lectura d e l’evangeli segons sant Joan (Jn 14,1-12) 
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Que els vostres cors s’asserenin. Confieu en Déu, confieu també en 
mi. A casa del meu Pare hi ha lloc per a tots: si no n’hi hagués, us podria dir que vaig a preparar-vos estada? I quan hau-
ré anat a preparar-vos-la, tornaré i us prendré a casa meva, perquè també vosaltres visqueu allà on jo estic. I ja sabeu 
quin camí hi porta, allà on jo vaig.» Tomàs li diu: «Senyor, si ni tan sols sabem on aneu. Com podem saber quin camí hi 
porta?» Jesús li diu: «Jo sóc el camí, la veritat i la vida: ningú no arriba al Pare si no hi va per mi. Si m’heu conegut a mi, 
heu de conèixer igualment el meu Pare: des d’ara ja el coneixeu i ja l’heu vist.» Li diu Felip: «Senyor, mostreu-nos el Pa-
re, i no ens cal res més.» Jesús li diu: «Felip, fa tant de temps que estic amb vosaltres, i encara no em coneixes? Qui em 
veu a mi, veu el Pare. Com pots dir que us mostri el Pare? No creus que jo estic en el Pare i el Pare està en mi? Les 
paraules que jo us dic no vénen de mi mateix. És el Pare qui, estant en mi, fa les seves obres. Creieu-me: jo estic en el 
Pare i el Pare està en mi; si no, creieu-ho per aquestes obres. Us ho dic amb tota veritat: Qui creu en mi, també farà les 
obres que jo faig, i fins en farà de més grans, perquè jo me’n vaig al Pare.» 

   LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE 


