VIDA PARROQUIAL
Del 28 d’abril al 5 de maig 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.

PARRÒQUIA
SANT ANDREU DE
LLAVANERES

* Confessions: 30 minuts abans de les misses i sempre que algú ho demani.
* Dimecres 1 de maig: Missa a les 10h. de matí a la parròquia.
* Recordem que la missa dels dies feiners és 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.

*************************************
28 d’abril 2019. Diumenge II de Pasqua. Cicle C. nº 17
Lectures: Ac 5, 12-16 Ap 1,9-11a. 12-13.17-19 Jn 20, 19-31

PRESÈNCIA DEL RESSUSCITAT
El fragment evangèlic ens presenta el perdó com a signe de la presència
del Ressuscitat enmig dels seus. La ferida de l’home de tot temps apareix com
el lloc de la presència del Senyor que ens manifesta el Déu que comprèn les
nostres febleses, ferit per amor a nosaltres, que es deixa tocar en les ferides de
la humanitat, com diria el Papa emèrit. La resurrecció és la força del perdó de
Déu que guareix les ferides del cor i de la consciència. Que guareix les ferides
de l’enemistat i la rancúnia i també les de la injustícia i l’egoisme humans. Les
nafres del Ressuscitat romandran obertes fins a la fi dels temps, quan sigui
vençuda definitivament la nostra feble naturalesa, renovat tot l’univers i
l’home trobi la integritat de la vida.
NO TINGUEU POR
La por dels deixebles tancats en el cenacle es torna valenta alegria en
veure el Ressuscitat. Plens del seu Esperit poden obrir portes i finestres i
proclamar sense cap temença la Bona Nova. Molts i diversos són els temors
que avui ens paralitzen i intimiden. Són un obstacle per viure amb goig la
nostra fe i també per comunicar-la, per dur a terme la tasca evangelitzadora.
Ens sentim marginats i arraconats, rebutjats o condemnats a l’ostracisme.

Enmig d’una societat impermeable a Déu i amb mostres d’un
anticlericalisme de cert to agressiu, podem tenir la temptació de tancar-nos i
defensar-nos entre les quatre parets de les nostres comunitats. Amb la seva
presència i la seva pau, el Ressuscitat ve a comunicar-nos el seu alè.
GEST DE PAU
El Senyor ens saluda amb la seva pau, ho escoltem a l’evangeli. Ell
mateix és la pau, la seva font. Per tant, el gest de la pau ha de ser realitzat i
experimentat com un senyal de la presència del Ressuscitat enmig dels seus.
La pau que ens donem no prové de nosaltres mateixos sinó que és Crist
ressuscitat. No és una salutació entre correligionaris. És la seva salutació, la
del Ressuscitat, que nosaltres rebem d’ell i estenem entre els presents,
conscients que fem de corretja de transmissió.
FELICITACIÓ PASQUAL DEL PAPA FRANCESC
Estimats germans i germanes, bon dia i bona Pasqua!
Vosaltres veieu que avui hi ha flors: les
flors expressen joia, alegria. En alguns
llocs la Pasqua s’anomena també «Pasqua
florida», perquè floreix el Crist ressuscitat:
és la nova flor; floreix la nostra
justificació; floreix la santedat de
l’Església. Per això hi ha tantes flors: és la
nostra joia. Durant tota la setmana
nosaltres celebrem la Pasqua, tota la
setmana. I per això ens donem, una vegada
més, tots nosaltres, el desig de «Bona
Pasqua». Que la nostra vida sigui sempre
«florida» així, com la Pasqua, amb les flors de l’esperança, de la fe, de les
bones obres. Que trobem sempre la força per això en l’Eucaristia, en la unió
amb Jesús.
Som ja a la primavera: bona primavera. Però, què passa a la primavera?
Les plantes floreixen, els arbres floreixen. Un arbre o una planta malalts,
floreixen bé si estan malalts? Un arbre, una planta que no és regada per la
pluja o artificialment, pot florir bé? I un arbre i una planta de la qual s’han

arrencat les arrels o que no té arrels, pot florir? Però sense arrels, es pot florir?
I aquest és un missatge: la vida cristiana ha de ser una vida que ha de florir en
obres de caritat, en fer el bé. Però si no tens arrels, no podràs florir, i l’arrel qui
és? Jesús! Si no estàs amb Jesús, allà, a l’arrel, no floriràs. Si no regues la teva
vida amb la pregària i els sagraments, tindràs flors cristianes? Perquè la
pregària i els sagraments reguen les arrels i la nostra vida floreix. Us desitjo
que aquesta primavera sigui una primavera florida per a vosaltres, com ho serà
la Pasqua florida. Florida de bones obres, de virtut, de fer el bé als altres.
OBERTS I EN SORTIDA
Ells deixebles es trobaven amb les portes
tancades, en vivència de mort. No com les
que va viure Jesús, perquè les vivències de
portes tancades no són les pròpies de la vida
humana, segons el projecte de Déu. La nostra
vida és per viure-la en obertura cap als altres.
Les portes de la nostra vida personal no
poden estar tancades.
Per això Jesús s’apareix traspassant portes i murs. Jesús ressuscitat mou
a obrir portes, desfer murs. La persona que ja vol començar a tenir ens ell la
vida de Jesús ressuscitat, cal que tingui, la casa, la ment i el cor oberts al qui
pugui aparèixer, i oberts a anar a trobar el qui el pugui necessitar. Hem de ser
persones de sortida. Per això, Jesús ressuscitat els hi encomana la missió que
Ell havia rebut del Pare. I, per això mateix, l’Església que promou el papa
Francesc és “en sortida”. Aquesta és l’Església ressuscitada.
AMB PAU, CORATGE I FE
Els deixebles estaven tancats i morts de por, de por dels jueus, que és
com l’evangeli de Joan nomena els qui no acceptaven Jesús ni la seva
doctrina. I precisament, una de les frases repetides de Jesús al llarg de la seva
vida, sobretot en moments difícils, és: “No tingueu por!” I en les aparicions,
repeteix una i altra vegada: “La pau sigui en vosaltres!”. El coratge, la
confiança, la pau són signes de Vida. Jesús infon aquesta Vida als seus
porucs deixebles i els envia a ser-ne portadors.

