VIDA PARROQUIAL
Del 7 al 14 d’abril 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.
* Vetlla de pregària preparatòria de la Setmana Santa: Dimecres
10 d’abril a les 19h.
* Mercat del Ram al pati de la rectoria. Venda de palmes, palmons i rams
de llorer: Divendres 12 d’abril a la tarda i dissabte 13 d’abril tot el dia.
A benefici de la parròquia.
* Diumenge de Rams: Missa a les 9h. 11h. (benedicció del ram a les escales
de l’església i a continuació la missa), 13h. a l’església de Sant Pere
(benedicció del ram i missa), 20 h. (en castellà).
* Missa dels dies feiners a les 20h: A partir del diumenge de Rams la missa
dels dies feiners passa a ser a les 20h.
* 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
*************************************
7 d’abril 2019. Setmana V de Quaresma. Cicle C. nº 14
Lectures: Is 43, 16-21 Fl 3, 8-14 Jn 8, 1-11

V DIUMENGE DE QUARESMA
Aneu-vos-en en pau
El lema d’aquest V diumenge de quaresma “Aneu-vos-en en pau” és a l’arrel
del final de l’evangeli d’avui, on Jesús després de perdonar la dona adultera li
diu: “Ves-te’n, i d’ara endavant no pequis més”. Del nostre encontre amb el
Senyor sempre en sortim perdonats i pacificats. I aquest fet ens ha de fer
perdonar i pacificar els altres, fidels al que resem al parenostre : “perdoneu les
nostres culpes així com nosaltres perdonem els nostres deutors”.

MISSATGE DEL PAPA FRANCESC PER LA QUARESMA
Cada any, a través de la Mare Església, Déu «ens concedeix d’esperar,
cada any, amb alegria i conversió de cor la celebració de la Pasqua, així
arribarem a ser plenament •fills de Déu per una participació més assídua dels
sagraments que ens han donat la vida». D’aquesta manera podem caminar, de
Pasqua en Pasqua, cap a l’acompliment d’aquella salvació que ja hem rebut
gràcies al misteri Pasqual de Crist: «Hem estat salvats, però només en
esperança».

Aquest misteri de salvació, que ja
obra en nosaltres durant la vida terrenal,
és un procés dinàmic que ateny també la
història i tota la creació. Sant Pau arriba a
dir: «L’univers creat espera amb
impaciència que la glòria dels fills de Déu
es reveli plenament». Des d’aquesta
perspectiva voldria suggerir uns quants
punts de reflexió, que acompanyen el
nostre camí de conversió en la propera
Quaresma.
La força regeneradora del penediment i del perdó. Per això, la creació té
la irrefrenable necessitat que es manifestin els fills de Déu, aquells que s’han
convertit en una «nova creació»: «Els qui viuen en Crist són una creació nova.
El que era antic ha passat; ha començat un món nou» . En efecte, manifestantse, també la creació pot «celebrar la Pasqua»: obrir-se al cel nou i la terra
nova. I el camí cap a la Pasqua ens crida precisament a restaurar el nostre
rostre i cor de cristians, mitjançant el penediment, la conversió i el perdó, per
poder viure tota la riquesa de la gràcia del misteri pasqual. Aquesta
«impaciència», aquesta expectació de la creació trobarà acompliment quan es
manifestin els fills de Déu, és a dir, quan els cristians i tots els homes
emprenguin amb decisió la «tasca» que suposa la conversió. Tota la creació
està cridada a sortir, juntament amb nosaltres, «de l’esclavatge de la corrupció
per obtenir la llibertat i la glòria dels fills de Déu».
La Quaresma és signe sacramental d’aquesta conversió, és una crida als
cristians a encarnar més intensament i concreta el misteri pasqual en la vida
personal, familiar i social, en particular, mitjançant el dejuni, la pregària i
l’almoina.
ANUNCIAR LA PARAULA. MISSATGERS DE RECONCILIACIÓ.
Per Agustí Borrell, carmelita.
En el món actual abunden els enfrontaments i les tensions. Hi ha
conflictes de tota mena, entre els països o els pobles, entre grups i institucions,
entre persones concretes... Fins i tot es pot assegurar que l’ambient de tibantor
està creixent en determinats àmbits polítics, socials o religiosos. Físicament,

vivim cada vegada més a prop els uns dels altres, vist que augmenta la
circulació dels ciutadans entre els diversos països, com també la concentració
en les grans ciutats. I tanmateix, semblen cada dia més abundants la
desconfiança i fins tot l’hostilitat dels uns envers els altres. En aquest context,
convé recordar que el missatge cristià té al centre l’anunci de la pau i de la
fraternitat. Perquè aquesta proclamació passi de ser un ideal a una realitat, és
indispensable la reconciliació, que té com a punt de partença el perdó.
Reconciliació i perdó són elements particularment presents en l’esperit de la
Quaresma, que lògicament tenen el seu origen en la Paraula de Déu. Segons la
visió bíblica de la història de la salvació, la humanitat vivia apartada de Déu.
La majoria dels pobles de la terra, perquè desconeixien Déu i la seva voluntat,
i això els mantenia allunyats (els pagans són anomenats de vegades «els de
lluny»).
La distància que existia se supera
perquè en Jesucrist, Déu s’acosta als
qui es trobaven lluny d’ell i així es
restableix o s’inicia la relació. La
reconciliació és, doncs un do de Déu i
no pas el resultat de la voluntat o de
l’acció humana. L’estat d’allunyament
de la humanitat respecte a Déu ha estat
superat. No pas perquè els qui feien el
mal hagin canviat de direcció i hagin
recorregut el camí de retorn cap a Déu i cap al bé, sinó perquè Déu mateix ha
fet possible la reconciliació, per mitjà de Jesucrist. Si bé tot és do gratuït de
Déu, resulta evident que és necessària l’acceptació i la col·laboració activa per
part humana, sense la qual la reconciliació no seria efectiva.
En el pensament de Pau, elaborat a partir de la seva pròpia experiència
personal, els apòstols són els qui estan al servei de la reconciliació, és a dir, els
qui treballen per fer-la conèixer arreu i per fer possible que tothom pugui
participar de les noves relacions entre Déu i la humanitat: «a nosaltres ens ha
encomanat l’anunci de la reconciliació». Els apòstols, en efecte, no
s’anuncien a ells mateixos, sinó que són enviats, «ambaixadors» de Crist, que
parlen en nom de Déu per exhortar tothom i portar la gent cap al trobament
amb Déu i la reconciliació amb ell.

