VIDA PARROQUIAL
Del 21 al 28 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.
* Vida Creixent: Dijous 25 d’abril a les 6h. de la tarda reunió del grup Mare
de Déu de Montserrat.
* Projecció de pel·lícula: Dissabte 27 d’abril a la Sala Parroquial projecció de
la pel·lícula “Sang Woo y su abuela”, un homenatge a totes les àvies del
món.

PARRÒQUIA
SANT ANDREU DE
LLAVANERES
*************************************
21 d’abril 2019. Diumenge de Pasqua. Cicle C. nº 16
Lectures: Ac 10,34a. 37-43 Col 3, 1-4 Jn 20, 1-9

* 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 20h.
Dimecres a les 10h. (capella Germans Franciscans).
ESGLÉSIA DE SANT PERE: Diumenges i Festius a les 13h.

Entrar al misteri significa anar més enllà de les còmodes certeses, més enllà
de la mandra i la indiferència que ens frenen, i posar-se a la recerca de la
veritat, la bellesa i l'amor.
Per entrar en el misteri es necessita humilitat, la humilitat de baixar del
pedestal del nostre jo, tan orgullós, de la nostra presumpció. La humilitat per
redimensionar la pròpia estima, reconeixent el que realment som: criatures
amb virtuts i defectes però fills de Déu per Jesucrist.
Homilia Pasqual del Papa Francesc

BONA PASQUA !!

ELS FRUITS DE LA PASQUA
El fruit darrer de la Pasqua és sobretot el goig, l’alegria, alegria de Déu i
alegria nostra. Se’ns demana que aquest goig resti per sempre imprès com un
segell en els cors i en les ments dels renascuts de nou en Crist. El goig pasqual
no és un goig d’esclats, improvisat, del moment, efímer. És un goig perenne,
com diu l’himne, un goig profund,
intens, en la mateixa línia de la
«sinceritat i veritat» paulines. Un goig
que no s’improvisa, al qual ens ha
preparat una llarga i intel·ligent
pedagogia, la pedagogia de la
Quaresma que és també la pedagogia
del pare de la paràbola del Fill Pròdig
que deixa que el fill se’n vagi i faci la
seva vida sense deixar mai d’esperar-lo al portal de casa. L’itinerari del fill
pròdig és l’itinerari de l’alegria i del perdó. Tot el seguiment de Jesús, a
l’evangeli, és preparació a aquesta joia, al goig pasqual de la Resurrecció.
Preguntem-nos, finalment, si tenim un sentit de gratuïtat i unes ganes de
viure en sintonia amb l’evangeli i busquem sempre l'ocasió de compartir la fe
en Déu i en l’home, que comptem, també, amb la força del bé i en la capacitat
de millorament. Si en els moments de foscor això ens és difícil, ara, després de
Pasqua, la figura de Crist ressuscitat ens ajudarà a viure amb coratge renovat
les activitats de cada dia. Sigui com sigui, no ens podem cansar mai de buscar
els fruits de l'esperit: la dolcesa, el respecte, la veritat, el diàleg, la solidaritat.
El fet és que havien rebut i acollit el missatge de Pasqua i avui ens
passen a nosaltres el relleu: tenim la possibilitat de continuar el camí que ells
van iniciar i que ens van transmetre, tant individualment com formant
comunitat. I, pensant en els primers testimonis de Jesús ressuscitat, podem
preguntar-nos si, com Jesús, nosaltres som avui capaços de viure per als altres
i de posar els cinc sentits en allò que construeix i crea espais d’acceptació i
d’amistat, compartint la vida de l'Esperit ―difícil de caracteritzar si no és pels
seus fruits...-. Tot un itinerari que ens ajuda a travessar les etapes diverses de
la nostra vida.
És ben cert que la nostra vida passa per etapes diverses: de vegades hem
d’assumir circumstàncies ben dures. Però el Senyor ens coneix, i és capaç

d’enfortir el nostre esperit. Ens promet que els qui creuen en ell «mai no es
perdran, i ningú no me’ls arrencarà de les mans» (Jn 10, 28). En tota
circumstància, Jesús ressuscitat ens fa sentir que l’amor és més fort que la
mort. Si celebrem aquesta bona notícia, tenim raons per creure que la bondat
del Senyor ens ajudarà sempre i en tot moment. Tal com ens ho diu Jesús: «el
Pare m’estima perquè dono la vida... i la dono lliurement».
De manera semblant sant Joan, tot
el poble jueu, la humanitat sencera, tots
nosaltres, hem buscat l’amor. Ho hem fet
per mil camins i de mil maneres. En
canvi, el trobament amb l’amor de
Jesucrist ha estat una sorpresa sobtada i
enlluernadora; en un cert sentit, també
“trasbalsadora”. Aquest és el fons
d’aquella
barreja
de
sensacions
contradictòries
que
visqueren
els
deixebles en els encontres amb el Ressuscitat. Més endavant, un cop rebuda la
llum de l’Esperit, ho entengueren una mica més, però no va desaparèixer la
sensació d’esglai i astorament davant l’amor que “els havia vingut a sobre”.
És clar que sabien moltes coses sobre l’amor. Però el que resultava
aclaparant era comprovar que el Déu poderós, el Déu de la glòria, ens estimés
de la manera que ho havia fet, és a dir, davallant, fins endinsar-se en la tenebra
més fosca de la nostra mort.
- L’amor que ressuscita amb Jesucrist és tan sorprenent com el regal més
valuós que mai podríem somniar.
- Però no ens atansaria el cor, relliscaria com l’aigua sobre la roca, si en el
fons no l’haguéssim desitjat i cercat.
- És que en el fons estem fets per a l’infinit, per a l’amor sense límits. I els que
som limitats mai no podrem gaudir d’ell, si no és perquè se’ns ha regalat.
Déu faci que puguem romandre en la sorpresa de l’inici. Perquè no hi ha
pitjor malaltia per a l’amor que entrar en el costum i la rutina, com avesar-se al
que, en si mateix, és meravellós. Ho renovem cada Pasqua: no som altra cosa
que petitesa estimada per l’amor més gran, pobresa regalada per la riquesa
sense límits.

