VIDA PARROQUIAL
Del 17 al 24 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.
* Col·lecta pel Seminari: A totes les misses d’aquest cap de setmana farem la
col·lecta pel Seminari en la proximitat de la festa de Sant Josep, patró dels
seminaristes.
* Projecció de Pel·lícula: Aquest 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
*************************************
17 de març 2019. Setmana II de Quaresma. Cicle C. nº 11
Lectures: Gn 15, 5-12. 17-18 Fl 3, 17- 4,1 Lc 9, 28b-36

II DIUMENGE DE QUARESMA:
Escolta la veu de Déu.
En aquest segon diumenge de quaresma ens centrem en la frase “Escolta la
veu de Déu” que es manifesta en la persona del seu Fill. Escoltar no només la
seva paraula, sinó també escoltar (estar atents) al que ens envolta i sobretot a
les persones que tenim més a prop.
FESTA DE SANT JOSEP
Josep i Maria dins la Quaresma Les solemnitats de sant Josep (19 de
març) i de l’Anunciació del Senyor (25 de març), més que un destorb dins de
la Quaresma, són una gran oportunitat per aprofundir en alguns dels valors,
actituds i pràctiques quaresmals. No cal dir que la Sagrada Família, amb la
seva senzillesa, pobresa i humilitat, pot reforçar-nos en el nostre projecte
quaresmal d’austeritat, espiritualitat i pietat. Aquest any, aprofitant els relats
de l’evangelista Lluc, podríem subratllar una de les actituds bàsiques i
fonamentals que trobem en Josep, en Maria i en Jesús, i que alhora correspon a
una de les sol·licituds que Déu ens fa: saber escoltar.

En aquest segon diumenge de Quaresma llegirem l’evangeli de la
Transfiguració i veurem com, des del núvol, una veu diu: «Aquest és el meu
Fill, el meu elegit; escolteu-lo». El dia de Sant Josep, tant si llegim l’evangeli
de Mateu com el de Lluc, veurem com Josep escolta en «un somni un àngel
del Senyor» (en Mateu) o com Jesús, amb només dotze anys, escoltava els
mestres de la Llei al Temple (en Lluc). El dia de l’Anunciació del Senyor
veurem en l’evangeli una escolta atenta de Maria a tot allò que li diu l’àngel
Gabriel.
En les nostres llengües distingim entre sentir i escoltar. Sentir és un fet
involuntari i escoltar és una acció que demana atenció. Jesús, més que sentir,
escoltava, parava l’oïda. I l’oïda de Jesús és la manera d’escoltar de Déu, una
oïda misericordiosa, compassiva, que escolta el clam del pobre i oprimit, de
l’indefens i necessitat. Davant de Déu i dels altres, ens ho juguem tot només
escoltant i acollint.
EN EL CAMÍ S’ALBIRA LA META
Els catecúmens, en arribar el primer Diumenge de Quaresma, optaven
per ser batejats o retirar-se del camí inicial. Era el dia de la decisió. Els
decidits inscrivien els seus noms en el llibre dels «il·luminats o competents»
per iniciar la seva preparació immediata als
sagraments de la iniciació cristiana. La
majoria dels catecúmens decidien continuar el
camí i viure una nova vida. Els inscrits es
comprometien a seguir Crist, passant de la
muntanya del Tabor a la del Calvari, del joiós
moment de la transfiguració a la realitat de la
configuració amb Crist mort i ressuscitat.
Aquest diumenge els «il·luminats» s’obrien a
l’esperança de ser submergits en les aigües
baptismals per experimentar la seva
transfiguració, el seu pas de les tenebres a la
llum. El diumenge anterior havien optat pel Crist perquè havien superat la
temptació. En el present, en veure el Crist transfigurat esperaven ser ells
també transfigurats en la llum de la Vetlla Pasqual. Jesús baixà de la muntanya
del Tabor en companyia dels tres apòstols per adreçar-se amb pas segur a

l’altra muntanya, el Calvari. Als «il·luminats» se’ls deia que, per arribar a la
meta, calia caminar amb Jesús. El camí era difícil i ardu, pedregós i sacrificat
però, alhora, ple d’esperances.
El present diumenge, que es proclamava l’evangeli de la transfiguració
de Jesús, els il·luminats s’animaven a rebre els sagraments de la iniciació
cristiana perquè volien també ells ser transformats en el seu interior per les
gràcies sagramentals que rebran en la nit de la Vetlla Pasqual.
VERS LA VETLLA PASQUAL
En aquest Temps Quaresmal també els batejats recorren el camí que duu
a la Vetlla Pasqual. El camí es recorre amb esperit pasqual i s’accepta morir
per ressuscitar a una vida de llum. Cada dia de la Quaresma els catòlics ens
preparem a celebrar els misteris del
Tridu Pasqual i a renovar en la Vetlla
Pasqual, una altra vegada, les nostres
promeses baptismals. No consisteix a dir
«sí, renuncio» i «sí, crec» en la
celebració. No ens podem quedar només
en les paraules. Si volem que la
renovació de les promeses baptismals
sigui conscient i eficaç convé que cada
dia de la Quaresma diguem «sí,
renuncio» i «sí, crec» per arribar a la Vetlla amb les mans plenes de renúncies
i de creences.
Les paraules estaran emparades per les obres concretes de cada dia. Així
es viu la Quaresma de debò. En la renovació de les promeses es renova el
baptisme amb tots els seus compromisos. Aleshores, les paraules estan plenes
d’experiències quotidianes. D’aquesta vivència de tots els dies de Quaresma,
al arribar a la Vetlla Pasqual tornem a ser llum radiant en la Llum que
il·lumina la nit del gran misteri. La Quaresma és temps de preparació i acció
quotidiana. No s’improvisa, la Nit pasqual. És una experiència espiritual que
no es pot improvisar si volem que deixi petja en la comunitat cristiana i en
cadascun dels seus membres. La millor preparació a la Pasqua de Resurrecció
consisteix a meditar i posar en pràctica cada dia de la Quaresma els textos
litúrgics i omplir dia a dia les nostres mans de renúncies i creences.

