VIDA PARROQUIAL
Del 5 al 12 de gener 2020
* De dilluns a divendres 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.
* Col·lecta especial per les obres a la parròquia: A les misses d’aquest
primer diumenge de mes destinarem la col·lecta per les despeses en les obres
que s’han portat a terme a la parròquia: arranjar el pati de la rectoria (escala,
il·luminació i pintar), arranjar i pintar mur carrer de munt, pintar sortida
portalet i sagristia, nous llums sagristia i humitats capella santíssim. Tot plegat
ha portat una despesa de 5.830 euros.

PARRÒQUIA
SANT ANDREU DE
LLAVANERES
*************************************
5 de gener 2020. Diumenge II després de Nadal. Cicle A. nº 1
Lectures: Sir 24, 1-2. 8-12 Rf 1, 3-6. 15-18 Jn 1, 1-18

* Dia de Reis, 6 de gener: Horari de misses habitual dels diumenges i Festius.
EL QUI ES LA PARAULA S’HA FET HOME
* Exposició del Santíssim: Divendres 10 de gener de 10h. a 19 h.
Es posarà a disposició de qui ho vulgui un full per apuntar-se als diferents
torns.
* Projecció pel·lícula: Dissabte 11 de gener a les 17h. a la sala parroquial
projecció de la pel·lícula “Green book”.
* 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.
→ Horari de Càritas per les Festes de Nadal: Obert el 5, 12 i 19 de
desembre, dijous 26 tancat (Sant Esteve), dijous 2 de gener (tancat). Obert els
9, 16, 23 i 30 de gener.
* Despatx Parroquial: Dilluns i dimecres de 18h. a 21h.
Tel. 93 7926144 mail: santandreu473@arqbcn.cat
Web arxiprestat : arxiprestatdemataro.org
HORARI DE MISSES:
PARRÒQUIA: Diumenges i festes de precepte 11,30h. 20h. (castellà)
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.

Aquests dies ens passa com quan celebrem una gran festa, que després
necessitem un temps per assaborir tot el que hem viscut. Per això aquest
diumenge es presenta com un dia de contemplació del que hem festejat fins
ara. L’evangeli ens presenta la Paraula (el mateix Crist) que era amb Déu i que
era Déu, que tenia en ell la Vida, i la Vida era la Llum dels homes. Era la
Llum veritable que il·lumina tots els homes. Però aquesta Llum, aquesta Vida,
aquesta Paraula no ha volgut quedar-se al costat de Déu, il·luminant-nos des
de dalt, prometent una vida fora d’aquesta vida, essent una paraula llunyana
sinó que el qui és la Paraula es va fer home, plantà entre nosaltres el seu
tabernacle i hem contemplat la seva glòria.
Nadal és temps d’immensa alegria perquè tot un Déu s’ha volgut fer un
més entre nosaltres regalant-nos la Llum, la Vida: La gràcia i la veritat ens han
vingut per Jesucrist. Ell és qui ens ha revelat Déu. Però
per desgràcia els homes, nosaltres, el món no l’ha
reconegut. Ha vingut a casa seva i els seus no l’han
acollit. Però si l’acceptem ens concedeix poder ser
també nosaltres fills de Déu. Podem tenir una dignitat,
una categoria, una noblesa més gran?

JESÚS, EL SOL QUE VE D’ORIENT I ENS IL·LUMINA
“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. Es complia així la profecia
d’Isaïes, que hem sentit a la primera lectura: porten a casa teva la riquesa de
las nacions...tots vénen de Sabà portant or i encens i cantant la grandesa del
Senyor, i també es complia el que hem sentit en el salm responsorial: els reis
d’Aràbia i de Sabà li oferiran presents. Li faran homenatge tots els reis, se li
sotmetran tots els pobles. El Déu d’Israel és el Déu Únic que salva tots els
pobles. El seu designi de redempció no va adreçat exclusivament al poble
jueu, sinó que a partir dels fills d’Abraham, com d’una llavor potent, arriba a
tots els homes i dones, a la humanitat sencera. És el secret revelat per Déu que
sant Pau comunica als Efesis: tots els pobles, en Jesucrist, tenen part en la
mateixa herència, formen un mateix cos i comparteixen la mateixa promesa.
A partir d’aquesta professió 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 la pregària d’ahir a vespres:
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.
AMB LA LLUM CERQUEM LA LLUM
“Amb la llum cerquen la llum”. Aquestes paraules de l’himne de
vespres, resumeixen el sentit de la recerca dels mags. És a dir, amb la llum de
l’estrella cerquen aquell qui és la llum veritable que ha vingut al món per
il·luminar la humanitat”. Havien descobert la llum de l’estrella en les seves
terres d’orient, i van deduir que indicava el naixement del rei dels jueus. No
era, per tant, l’estrella que determinava el destí de l’infant Jesús, com dirien
els astròlegs, sinó que l’estrella estava al servei del nou-nat per fer-lo conèixer
als mags. Tot seguit es posaren en camí fins que arribaren a Jerusalem. Allí els
entesos en les Escriptures Sagrades d’Israel els indicaren que s’havien
d’arribar fins a Betlem. L’itinerari a través de la geografia expressa l’itinerari
de fe d’aquells homes, que seguint la llum arribaren al qui és la llum. Aquests
mags, doncs, representen la fe en Jesucrist, a descobrir en ell la llum del món,
aquell que dóna sentit a la vida i ensenya a viure-la en plenitud.

