VIDA PARROQUIAL
Del 6 al 13 de gener del 2019
* De dilluns a dissabte un grup de voluntaris obren l’església de 10 a 12h del
matí. Podem aprofitar-ho per fer una estona de pregària.
* Confessions: 30 minuts abans de les misses i sempre que algú ho demani.
* Defuncions: Preguem Déu per Ramón Sibilla Salvà (30 desembre) i
Montserrat Rafa Carandell (1 gener).
* Reunió de Catequistes: Dimarts 8 de gener a les 19,45h.
* A partir del diumenge vinent 13 de gener se suprimeix la missa dels
diumenges a les 20h. fins a l’entrada de la Quaresma.
* XIIIè Aplec de Sant Sebastià: Diumenge 20 de gener a l’ermita de Sant
Sebastià, missa a les 10h. i després coca i vi dolç, i actuació dels alumnes de
l’Escola de Música de Llavaneres.
* Jornada Mundial de la Joventut 2019: Amb solidaritat amb la Jornada
Mundial de la Joventut que es celebrarà a Panamà els propers 26 i 27 de gener,
es farà una trobada a Mataró de totes les delegacions de joventut de Catalunya
el dissabte 26 i diumenge 27 de gener. Per joves entre 14 i 30 anys. Per a més
informació i inscripcions: www.jovesij.com
* Càritas: L’atenció als usuaris de Càritas, tots els dijous de 17h. a 19h.
a l’Avda. de les Monges, 44. Mireu d’arribar abans de les 18,45h.
Els qui voleu fer donació de roba usada o calçat en bon estat podeu dipositarho, a qualsevol hora, en un contenidor que trobareu a la seu de Càritas (Avda.
de les Monges, 44).
* Despatx Parroquial: Dilluns i dimecres de 18h. a 21h.
Tel. 93 7926144 mail: santandreu473@arqbcn.cat
HORARI DE MISSES:
PARRÒQUIA: Diumenges i festes de precepte 9h. 11,30h. 20h.
Dissabtes vespre i vigílies festius: 20h.
Laborables: Dilluns, dimarts, dijous i divendres a les 19h.
Dimecres a les 10h. (capella Germans Franciscans).
ESGLÉSIA DE SANT PERE: Diumenges i Festius a les 13h.

PARRÒQUIA
SANT ANDREU DE
LLAVANERES
*************************************
6 de gener 2019. Epifania del Senyor. Cicle C. nº 1
Lectures: Is 60, 1-6 Ef 3, 2-3a. 5-6 Mt 2, 1-12

“El vostre naixement, oh Crist Déu nostre, ha fet sorgir per al món la llum
del coneixement; gràcies a aquest coneixement, els adoradors dels astres
han estat guiats per una estrella a fi d’adorar-vos a Vós, sol de justícia, i a
conèixer-vos a Vós, Orient que ve del cel. Glòria a vós Senyor”.
Amb aquesta pregària de les vespres de Nadal, la litúrgia bizantina
glossa i contempla el misteri que celebrem avui: la manifestació del Senyor
Jesús als pobles pagans, en la persona dels mags vinguts de l’Orient, i la
resposta d’aquests tot presentant-li el seu homenatge, amb or, encens i mirra.
Jesús de Natzaret, el Messies, el Verb de Déu fet home, és llum del
coneixement, ell mateix que va dir als seus deixebles: Jo sóc la llum del món.
El qui em segueix no caminarà a les fosques, sinó que tindrà la llum de la vida.
Reconeixem en Jesús el qui és la Paraula, el qui té en ell la Vida, la Vida que
és Llum dels homes. La llum que resplendeix en la foscor, però la foscor no ha
pogut ofegar-la. A partir d’aquesta confessió de fe, la rica simbologia de la
llum pren per als cristians un significat especial. Podríem dir que nosaltres
sabem per què, durant aquestes festes de Nadal, els carrers s’engalanen de
llums, els arbres i les cases s’omplen de lluminàries de tots colors, i fins a
l’interior de les llars s’afegeix un escreix de llum en certs llocs especials.

La llum és, per als deixebles de Crist, signe del Ressuscitat, record de la
persona d’Aquell que, essent Fill de Maria és alhora Fill de Déu, i per tant ens
obre al coneixement i a l’amor del Pare i de l’Esperit Sant. També aquí
l’analogia amb la creació ens ajuda a
apropar-nos al misteri de Crist. Així
com Déu, que al principi va crear el
cel i la terra, amb el sol i la lluna i els
estels del firmament, fa sortir el sol
sobre tothom, sobre bons i dolents,
de la mateixa manera, Déu va enviar
el seu Fill Jesucrist per salvar la
humanitat de tots els temps, primer al
poble d’Israel, com a signe i llavor
de redempció, per tal d’assegurar el realisme de l’encarnació del Verb, i
després a tothom. La presència dels mags procedents de l’Orient, d’una terra i
d’una cultura estranyes a la d’Israel, i que en altre temps havia estat fins i tot
hostil, vol expressar aquesta dimensió universal de la salvació. Ningú està
exclòs de la llum de Crist, com ningú n’està de la llum del sol, a no ser que
altres homes la hi privin o que un mateix la rebutgi voluntàriament. Alçat
radiant, Jerusalem, que arriba la teva llum, i sobre teu clareja com l’alba la
glòria del Senyor. Nosaltres som la nova Jerusalem. Deixem que la llum de
Crist ens il·lumini, ens doni el seu coneixement i la seva força; deixem que
escalfi i abrandi el nostre cor amb el foc de l’amor. Repetim una pregària
d’aquets dies:
Senyor, que ens il·lumini la llum de la vostra divinitat; feu que, guiats per ella
a través de la foscor d’aquest món, puguem arribar a la claror de la pàtria
eterna. Amén.
QUÈ VAN FER ELS MAGS?
Ens diu l’evangeli que després que Jesús va néixer a Betlem, uns mags
van veure sortir la seva estrella i es van posar a seguir-la. No estaven motivats
per un fenomen astronòmic, sinó per la llum que irradia el naixement de Jesús,
convençuts que en Ell, tots els seus dilemes i inquietuds rebrien resposta.
Arribats a Jerusalem van perdre el seu rastre i es preguntaven “on és el rei dels

jueus que ha nascut?”. Efectivament, hi ha llocs que oculten la llum. El palau
d’Herodes, amb la seva por i recel envers un nen acabat de néixer, n’era un. La
ceguesa que resulta de l’ofuscació mai no és innòcua i ahir, com avui, es va
cobrar la vida dels sants innocents. Herodes mateix, ple de mala intenció, va
explicar als mags que, segons les escriptures, el Messies havia de néixer a
Betlem. I ells, confiant en el que estava escrit, van poder superar aquest impàs
perillós i re-emprendre el camí. Hi ha moments en els quals cal prendre una
decisió. I l’acte de fe és l’única opció raonable.
Diu l’evangeli que quan els mags es van posar de nou en camí,
“l’estrella que havien vist sortir a l’Orient començà a avançar davant d’ells” i
que “l’alegria que tingueren en veure l’estrella va ser immensa”. La joia de
creure en el bé acompanya la vida.

Fins que l’estrella es va aturar on era l’infant. Diu l’evangeli que allà els
mags “van entrar a la casa, veieren el nen amb Maria, la seva mare, es
prostraren a terra i el van adorar”. En aquest moment podem inclinar el cap per
sumar-nos, en respectuós silenci, a l’adoració dels mags, al reconeixement de
qui té el poder de restaurar la vida de l’home. I desprès obrir les nostres
arquetes i oferir-li els humils presents dels nostres cors penedits, però confiats.
Preguntem-nos:
a) Quins són els regals d’or, encens i mirra amb els quals podem agrair a Déu
el seu acostament decisiu a la nostra humanitat?
b) Quins són els regals amb els quals podem ajudar els germans necessitats? c)
Quins són els gestos amb els quals podem fer-nos més família amb els nostres
febles?
d) Quins són els elements de la pregària dels mags i quins són els de la nostra
pregària?

