VIDA PARROQUIAL
Del 10 al 17 de març 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.
* Via Crucis: Tots els diumenges de quaresma celebrarem el Via Crucis a la
parròquia a les 19h. També avui reprèn la missa dels diumenges a les 20h.
* Vida Creixent: Divendres 15 de març a les 17h. reunió de Vida Creixent
del grup Sant Andreu.
* Conferències quaresmals: Com cada any se celebren unes conferències
quaresmals per tot l’arxiprestat. Seran el dilluns, dimarts i dimecres 11, 12 i 13
de març a les 20,30h a l’església de Sant Josep de Mataró. Els ponents seran:
Anna Almuni, Domingo Torres i el bisbe auxiliar Antoni Vadell.
* Projecció de Pel·lícula: El diumenge 17 de març a les 17h. a la Sala
Parroquial projecció de la pel·lícula INSTINTO, sobre si és possible recuperar
la relació harmònica entre la cultura i la naturalesa.
* 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
Web arxiprestat : arxiprestatdemataro.org
HORARI DE MISSES:
PARRÒQUIA: Diumenges i festes de precepte 9h. 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.

PARRÒQUIA
SANT ANDREU DE
LLAVANERES
*************************************
10 de març 2019. Setmana I de Quaresma. Cicle C. nº 10
Lectures: Dt 26, 4-10 Rm 10, 8-13 Lc 4, 1-13

Viu i regala misericòrdia
“Viu i regala misericòrdia” és el lema que ens centrarà tota la quaresma. La
misericòrdia l’hem de viure, ens l’hem d’aplicar a nosaltres mateixos. Sentirnos necessitats de perdó no equival a dir a sentir-nos poca cosa ni inferiors,
sinó que com a fills de Déu som cridats a participar de la seva glòria. Però
també la misericòrdia l’hem de donar (regalar), participar als altres.
En aquest I diumenge de Quaresma ens fixarem concretament en la
frase: “No estàs sol, Déu és amb tu”. Una exhortació a sentir el Senyor molt a
prop, dins nostre. I això ens ha d’omplir de confiança i no tenir por.
LA QUARESMA
La quaresma dura quaranta dies com quaranta varen ser els dies que
Jesús va passar pel desert abans de començar a predicar. El “desert” es un
símbol del nostre pas per aquest món, com el poble d’Israel que va passar
quaranta anys pel desert del Sinaí abans d’arribar a la Terra Promesa. Si el
desert és un símbol de la nostra vida, el número 40 també és un número
simbòlic. Es repeteix tantes vegades a la Bíblia, que seria massa coincidència
(40 dies va durar el diluvi, 40 dies va predicar Jonàs a la ciutat de Nínive, 40
dies va dejunar el profeta Elies... ). 40 anys podria significar tota una
generació i 40 dies tota una vida.

Si Jesús era una persona humana com nosaltres és normal que tingués
temptacions. I no solament durant quaranta dies, sinó tota la seva vida. Ja m’hi
apuntaria ja, a passar quaranta dies de proves, amb la condició que en haver
passat els quaranta dies, després ja em pogués quedar tranquil durant la resta
de la meva vida. Però no, resulta que les temptacions ens poden sobrevenir
sempre, en qualsevol moment. I segurament és així com li passava al Bon
Jesús. Només que els evangelis ens posen la descripció de les temptacions en
el començament de la seva predicació, perquè les anem situant després de cada
episodi al llarg de tota la seva vida.
Així , per ajudar les primeres comunitats a vèncer les temptacions, els
evangelis ens mostren com també Jesús, ell el primer les va haver de vèncer.
LES TEMPTACIONS
Una
temptació
era
la
d’aprofitar-se de la seva condició de
Fill de Déu. Però Jesús, que passava
fam pels camins de Galilea i no tenia
on passar la nit, no va multiplicar
pans per menjar ell, sinó per
alimentar els qui el seguien. Ni va fer
cap miracle per alliberar-se ell de la
creu, sinó per alliberar els malalts de
les seves malalties i els endimoniats
dels seus dimonis.
Una altra temptació era la de convèncer la gent amb grans
espectacles. “En lloc de molestar-te anant de poble en poble i reunir un
grupet de gent inculta, podries organitzar un gran espectacle: et tires de dalt
a baix de la torre del temple i fas que uns àngels davallin del cel per agafarte, i així ja no importarà que facis res més, perquè tothom ja creurà que ets el
Fill de Déu”. Però Jesús no va organitzar ni misses multitudinàries, ni
processons espectaculars. Ell vol convèncer de tu a tu. Només el varen poder
veure ressuscitat els seus seguidors més incondicionals.
Una tercera temptació era de la de pactar amb els poderosos: Herodes
volia que li fes un miracle davant d’ell, i Jesús no li va concedir; Pilat volia
arribar a un acord amb ell, i Jesús no ho va acceptar. I el condemnaren a mort.

La quaresma és un símbol dels quaranta dies de no res que dura la nostra
vida per aquest món. Després de la quaresma vindran els quaranta dies entre
Pasqua i l’Ascensió, que són un altre símbol de la presència de Jesús
Ressuscitat enmig dels seus deixebles fins que serem cridats a participar amb
ell del Regne definitiu de Déu.
CAMÍ QUARESMAL
Aquest primer diumenge comença el camí que condueix a la celebració
de la Vetlla Pasqual en què renovarem les nostres promeses baptismals. En el
camí quaresmal el batejat ha de progressar en
la fe rebuda, celebrada i viscuda perquè en la
Vetlla Pasqual es pugui presentar amb les
mans plenes d’obres de renúncia i creença. La
renovació de les promeses baptismals en la
Vetlla Pasqual estarà emparada per la creença
i l’ofrena de cada dia d’aquest temps
quaresmal, temps de gràcia i de salvació.
D’aquesta manera, la renovació de les
promeses baptismals no es convertirà en un
pur ritu o un formulisme de lletra i sense cor.
Es convertirà en un acte que recollirà
l’experiència de totes les renúncies i les creences de cada dia de Quaresma.
Així ens preparem per a la Vetlla Pasqual.
Per un altre cantó, l’evangeli de Lluc descriu la confessió de fe de Jesús.
Després del seu baptisme en el Jordà, impulsat per l’Esperit, es retira al desert,
al silenci i a la pregària. Clou el seu període de soledat i experimenta la
temptació del maligne i supera la prova responent-li: «Diu l’Escriptura».
Confessa la fe en Déu Pare. Pau ens diu: «Si creus de “cor” que Déu l’ha
ressuscitat d’entre els morts, seràs salvat». L’Església ens exhorta en aquest
primer diumenge de Quaresma a entrar en el desert quaresmal amb els peus
descalços, les mans buides perquè s’omplin de silenci i de dons salvífics.
Entrem amb els ulls fixos en el Senyor, i en els llavis les paraules per
confessar la nostra fe. Entrem per descontaminar-nos dels sorolls, de les llums
fàtues i de tota ambició de poder i plaer. Siguem ofrena i confessió de fe.

