VIDA PARROQUIAL
Del 3 al 10 de gener de 2021
* De dilluns a dissabte un grup de voluntaris obren l’església de 10 a 12h del
matí, dissabte fins a les 13h.Podem aprofitar-ho per fer una estona de pregària.
* Confessions: 1 hora abans de les misses i si cal sempre que es demani.

PARRÒQUIA
SANT ANDREU DE
LLAVANERES

* La Col·lecta de Càritas del 20 de desembre: es varen recollir 400 euros.
* Pregària per les vocacions: Cada dijous de 19,30h. a 20h. exposem el
Santíssim i pregarem per les vocacions i també per vèncer la pandèmia.
* Exposició del Santíssim: Divendres 8 de gener (com cada segon divendres
de mes) de 10h. del matí a les 7h. de la tarda. Hi ha una llista a disposició per
apuntar-se als diversos torns.
* Càritas: L’atenció als usuaris de Càritas, els dijous de 17h. a 19h.
a l’Avda. de les Monges, 44. Mireu d’arribar abans de les 18,45h.
* Telèfon mòbil de la parròquia, El podeu utilitzar també per missatges de
whatsApp. Si hi voleu deixar el vostre contacte, us faríem arribar missatges
dels horaris, activitats o altres notícies de la parròquia.
696 595 703 Sr. Joan Ferrer (despatx)
* Despatx Parroquial: Dilluns i dimecres de 18h. a 20h.
Tel. 93 7926144 Mòbil 696 595 703 mail: santandreu473@arqbcn.cat
Web arxiprestat : arxiprestatdemataro.org
HORARI DE MISSES:
PARRÒQUIA: Diumenges i Festius: 11,30h. 20h. (castellà)
Dissabtes i vigílies de Festius: 20h.
Laborables: Dilluns, dimarts, dijous i divendres a les 19h.
Dimecres: a les 10h. del matí.
ESGLÉSIA DE SANT PERE: Diumenges i Festius a les 13h.

*************************************
3 de gener 2021. Diumenge II després de Nadal. Cicle B. nº 1
Lectures: Sir 24, 1-2. 8-12 Ef 1, 3-6. 15-18 Jn 1, 1-18
SANTA MARIA MARE DE DÉU, PREGUEU PER NOSALTRES
«Crist és l'únic camí al Pare. Crist és el model suprem a què el deixeble
ha de conformar la pròpia conducta (cf. Jn 13, 15), fins a aconseguir tenir els
seus mateixos sentiments (cf. Flp 2, 5), viure de la seva vida i posseir el seu
Esperit (cf. Ga 2, 20); això és el que l'Església sempre ha ensenyat i res en
l'acció pastoral ha d’enfosquir aquesta doctrina. Però l'Església, guiada per
l'Esperit Sant i ensinistrada per una tradició secular, reconeix que també la
pietat a la Mare de Déu, subordinada a la pietat cap al Salvador i en connexió
amb ella, té una gran eficàcia pastoral i constitueix una força renovadora de la
vida cristiana. En efecte, la múltiple missió de Maria cap al Poble de Déu és
una realitat sobrenatural operant i fecunda en l'organisme eclesial. La seva
maternal intercessió, la seva santedat exemplar i la gràcia divina que hi ha en
ella, es converteixen per al gènere humà en motiu d'esperança» (S. Joan Pau II,
Marialis cultus, 57).
Aquest any 2021 volem créixer com a Parròquia en l’amor i la pietat vers la
nostra Mare del cel. Concorren dos aniversaris: 800 anys del naixement de
Sant Domènech i 450 anys de la victòria de la batalla de Lepant, atribuïda a la
intercessió de la Mare de Déu del Roser. Que sota la protecció de Nostra
Senyora sortim vencedors de tota dificultat, i joiosos descobrim que Déu és el
nostre castell de refugi, un defensor ferm en hores de perill (Salm 45).
+ Mn. David Navarro Manich

AUDIÈNCIA GENERAL DE PAPA FRANCESC (DESEMBRE 2020)
Estimats germans i germanes,
En aquesta catequesi voldria oferir alguns punts de reflexió. En la
Litúrgia de la Nit ressona l’anunci de l’àngel als pastors: «No tingueu por, us
anuncio una bona nova, que portarà a tot el poble una gran alegria: avui, en la
ciutat de David, us ha nascut un Salvador, que és el Messies, el Senyor. Això
us servirà de senyal: trobareu un infant faixat amb bolquers, i posat en una
menjadora» (Lc 2,10-12).
Imitant els pastors, nosaltres també ens
dirigim espiritualment cap a Betlem, on Maria
ha donat a llum l’Infant en un estable, «perquè
– diu Sant Lluc – per a ells no hi havia lloc on
allotjar-se». Nadal s’ha convertit en una festa
universal, i fins i tot aquells que no creuen
perceben l’encant d’aquest aniversari. El
cristià, però, sap que Nadal és un esdeveniment
decisiu, un foc perenne que Déu ha encès en el
món, i que no es pot confondre amb coses
efímeres. És important que no es redueixi
només a una festa sentimental o consumista. Ja
he cridat l’atenció en més d’una ocasió sobre aquest problema, subratllant que
el consumisme ens ha segrestat Nadal. No: Nadal no es pot reduir només a una
festa sentimental o consumista, plena de regals i bons desigs, però pobra de fe
cristiana, i també pobra d’humanitat. Per tant, cal frenar una certa mentalitat
mundana, incapaç d’entendre el nucli incandescent de la nostra fe, que és
aquest: «La Paraula s’ha fet home i ha vingut a habitar entre nosaltres; i hem
contemplat la seva glòria, glòria que ha rebut com a Fill únic del Pare, ple de
gràcia i de veritat» (Jn 1,14). I aquest és el nucli de Nadal, de fet: és la veritat
de Nadal; no n’hi ha cap altra.
Nadal ens convida a reflexionar, d’una banda, sobre el drama de la
història, en la qual els home van sense parar a la recerca de la veritat, a la
recerca de misericòrdia, a la recerca de redempció; i, de l’altra, sobre la bondat
de Déu, que ens ha vingut a trobar per comunicar-nos la Veritat que salva i
fer-nos compartir la seva amistat i la seva vida. I aquest do de gràcia: això és
gràcia pura, sense mèrit nostre. Tot és gràcia, un do de gràcia.

I aquest do de gràcia el rebem per la senzillesa i la humanitat de Nadal, i
pot treure dels nostres cors i del nostre pensament el pessimisme, que avui
s’ha estès encara més a causa de la pandèmia. Podem superar aquella sensació
inquietant de desconcert, no deixar-nos aclaparar per derrotes i fracassos, en la
consciència retrobada que aquell Nen humil i pobre, amagat i desemparat, és
Déu mateix, fet home per nosaltres. Aquesta realitat ens dona tanta alegria i
tanta valentia. Déu no ens mira des de dalt, de lluny, no ens ha passat pel
costat, no es disgusta per la nostra misèria, no s’ha revestit d’un cos aparent,
sinó que ha assumit plenament la nostra naturalesa i la nostra condició
humana. No ha deixat res de banda, excepte el pecat: l’única cosa que Ell no
té. Tota la humanitat és en Ell. Ell ha pres tot el que som, tal com som. Això és
essencial per comprendre la fe cristiana.
Estimats germans i germanes, que
aquestes breus reflexions ens ajudin a celebrar
Nadal amb més consciència. Però hi ha una
altra manera de preparar-se, que us vull
recordar a vosaltres i a mi mateix, i que és a
l’abast de tots: meditar una mica en silenci
davant del pessebre. El pessebre és una
catequesi d’aquella realitat, que hem sentit en
l’Evangeli. A l’escola de Sant Francesc
d’Assís, podem convertir-nos una mica en infants quedant-nos contemplant
l’escena de la Nativitat, i deixar que reneixi en nosaltres la sorpresa per la
manera “meravellosa” amb què Déu va voler venir al món. Demanem la
gràcia de la sorpresa: davant d’aquest misteri, aquesta realitat tan tendra, tan
bonica, tan propera als nostres cors, que el Senyor ens doni la gràcia de
sorprendre’ns, per trobar-lo, per apropar-nos a Ell, per apropar-nos a tots
nosaltres. Això farà renéixer en nosaltres la tendresa. L’altre dia, parlant amb
alguns científics, es parlava de la intel·ligència artificial i dels robots… hi ha
robots programats per a tothom i per a tot. I jo els vaig dir: “Però què és allò
que els robots no podran fer mai?”. Van pensar, van fer propostes, i finalment
van quedar d’acord en una cosa: la tendresa. Això els robots no ho podran fer.
I això és el que ens porta Déu, avui: la manera meravellosa com Déu ha volgut
venir al món, i això fa renéixer en nosaltres la tendresa, la tendresa humana
que és propera a la tendresa de Déu. I avui necessitem tanta tendresa,
necessitem tantes carícies humanes, davant de tantes misèries! Si la pandèmia
ens ha obligat a mantenir-nos més allunyats, Jesús, en el pessebre, ens mostra
el camí de la tendresa per a ser propers, per a ser humans. Seguim aquest camí.
Bones Festes i Bon Any!

