VIDA PARROQUIAL
Del 24 al 31 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 dia del Seminari: En la darrera col·lecta del cap de setmana
passat a favor del seminari es recolliren 630 euros. Moltes gràcies a tots!
* Festa de l’Anunciació del Senyor (dilluns 25 de març). Jesús és engendrat
en el si de Maria. Déu esdevé germà de tots els homes. La vida humana esdevé
sagrada. Aquest any celebrem la Jornada per la vida amb el lema: “L’amor
cuida la vida”.
* 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 13 h.

PARRÒQUIA
SANT ANDREU DE
LLAVANERES
*************************************
24 de març 2019. Setmana III de Quaresma. Cicle C. nº 12
Lectures: Ex 3, 1-8a.13-15 1 Co 10, 1-6.10-12 Lc 13, 1-9

III Diumenge de Quaresma.
Una nova oportunitat
En aquest diumenge ens fixarem en el lema “Una nova
oportunitat” que Déu sempre està a punt per donar-nos. De la
mateixa manera la quaresma ens demana que nosaltres donen també
una nova oportunitat a algú que ens costa, a algú que ja li hem posat
una etiqueta, a algú que ja li havíem tancat la porta.
CONFERÈNCIES QUARESMALS ARXIPRESTAT DE MATARÓ
La primera conferència quaresmal d’enguany, pronunciada a la
parròquia de Sant Josep de Mataró el dilluns 11 de març, anà a càrrec d’ Anna
Mª Almuni, delegada diocesana per a la formació i acompanyament del laicat.
Va començar citant un fragment de la Carta a Diognet (és un text molt curt,
escrit possiblement a les darreries del s. II, per no se sap qui a un tal Diognet i
que potser és un nom fictici. Tanmateix, el fet de desconèixer l’autor i el
destinatari, no treu res a la bellesa i espontaneïtat del text, expressa uns
pensaments que hem sentit ressonar en el concili Vaticà II: “Els cristians no
són pas diferents dels altres homes ni per la terra ni per la parla ni pels

costums. No habiten ciutats que siguin només d’ells, no parlen un llenguatge
estrany ni menen la seva vida particularment, allunyats de tothom. Perquè
viuen en ciutats gregues o bàrbares, segons la
sort que ha correspost a cadascú, i s’adapten
al vestit, al menjar, als hàbits i als costums de
cada país, però tenen una manera especial de
comportar-se que és admirable tal com ho
reconeix tothom, sorprenent. Observen les
lleis promulgades, però amb la seva vida van
més enllà de les lleis. Tothom els persegueix,
però ells estimen tothom. No els coneixen, i
els condemnen. Són pobres, i n’enriqueixen
molts”.
Insistí en la fraternitat en l’interior de les nostres comunitats parroquials
i eclesials, una relació entre nosaltres que ha d’estar basada en l’amistat, que
va més enllà de saludar-nos cordialment, i una amistat gratuïta.
Citant el text de l’evangeli de Joan (17, 21) “Que tots siguin u, com tu,
Pare, estàs en mi i jo en tu. Que també ells estiguin en nosaltres”, va glossar la
importància de la unitat. Va subratllar que el text joànic diu “en mi, en
nosaltres” i no “amb”. Fent el paral·lelisme dels vitralls de les esglésies va dirnos que la unitat no és uniformitat, que la bellesa dels vitralls rau en el color
diferent de cada trosset de vidre. Que el vermell sigui vermell, el blau blau…
altrament es perdria la bellesa i fins i tot el significat o el missatge.
Finalment, com a comunitat, no hem de defugir mai la nostra responsabilitat
com a laics en la marxa de l’església.

SEMPRE VIGILANTS
El Senyor en el bonic evangeli de Lluc en comentar la trista i tràgica
feta dels galileus sacrificats de forma aberrant per Pilat, o els qui moriren
esclafats en caure la torra de Siloè. Fóra absurd pensar —hi havia una oberta
tendència a pensar així farisaicament— que els passà això perquè eren
culpables, pecadors... No, de cap manera: Vigileu, els adverteix el Senyor,

compassiu i sever a la vegada: convertiu-vos vosaltres del vostre pecat, no us
anés a passar el mateix!
El Senyor, però, no és mai dur, sinó infinitament tendre (odia només la
hipocresia, veritable tret diabòlic, dels qui se senten bons), i el text acaba
meravellosament amb la consoladora paràbola del vinyater, que reiteradament
no hi trobava el fruit que esperava, i això per tres anys exasperants: què farà?
Arrencar-la, i plantar-hi quelcom de més productiu? No, que Déu no
perd la paciència, és misericòrdia infinita, i espera i espera: la cava i la fema.
Sols si a la fi s'entossudeix en no fruitar, serà tallada en pura justícia!
ESTEM SEMPRE EN CAMÍ
«Jo sóc el qui sóc». Déu és en present, contínuament en present.
Nosaltres en canvi estem en camí, en procés de ser coneguts per nosaltres
mateixos, de saber qui som, de saber-nos estimats per l’amor de Déu, de tenir
experiència de Déu en la nostra pròpia carn, la nostra pròpia terra, el nostre
propi arbre.
Si som com la figuera de la vinya, és
a dir, com el cristià de l’Església que no
dóna fruit de cap manera, ara és el temps
propici. Ara, en la Quaresma, és el temps
favorable perquè ens deixem cavar i adobar
de la Paraula de Déu, de la pregària i de la
contemplació de l’amor de Déu envers
nosaltres, de la nostra experiència de la
misericòrdia de Déu en el sagrament de la
reconciliació.
Reconciliació que ens cal per tornar a Déu, a l’Església, al compromís
com a cristians. De l’exemple de Jesús, de les seves paraules i dels seus gestos
hem de fer-ne experiència en el desenvolupament de l’Evangeli en la nostra
vida, en l’actitud pràctica de la misericòrdia.
Ara és el moment d’estar disponibles a les necessitats dels altres. Estar
disponible per als altres és estar disponible per al Crist. Si els cristians som
seguidors de Crist ens cal ser les persones més disponibles que hi ha sobre la
Terra.

