VIDA PARROQUIAL
Del 12 al 19 de maig del 2019

PARRÒQUIA
SANT ANDREU DE
LLAVANERES

* 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.
* Reunió pares dels nois/noies de Confirmació: Dimarts 14 maig a les 21h.
* Vida Creixent: Dijous 16 de maig a les 18h. reunió de Vida Creixent del
grup Mare de Déu de Montserrat.
* Primeres Comunions: Aquest diumenge 12 de maig a les 13h. i també el
proper diumenge 19 de maig a les 13h.
* Confirmacions: Diumenge 26 de maig a la missa de les 11,30 h. presidida
pel bisbe Antoni Vadell.
* Nova megafonia a l’església de Sant Pere. Calia una nova instal·lació. Els
qui ho desitgeu podeu col·laborar-hi. Trobareu un fulletó informatiu a
l’entrada de l’església.
* Càritas: El nou horari d’atenció de Càritas és de 18h. a 20h. tots els dijous a
l’Avda. de les Monges, 44.
* Càritas: L’atenció als usuaris de Càritas, tots els dijous de 18h. a 20h.
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.

*************************************
12 de maig 2019. Diumenge IV de Pasqua. Cicle C. nº 19
Lectures: Ac 13, 14. 43-52 Ap 7, 9. 14b-17 Jn 10, 27-30

VINE I VEURÀS.
i veuràs» Normalment l’ordre que nosaltres fem servir és el
contrari. Primer veiem i després, si ens interessa, hi anem. Però Jesús ens
convida a arriscar, a deixar les nostres seguretats i posar-nos en camí. Aquesta
és en el fons la meva vivència de la Pasqua. Una invitació a posar-me en camí
amb Jesús, obrint els ulls i situant-me al costat de les persones que transiten
avui amb ell. Aquesta crida de Jesús a ser al seu costat és una invitació a
trobar-lo en el rostre i en els gestos de les persones que es posen en camí i en
els quals el misteri de la Pasqua es fa més palpable.
La Pasqua viscuda com a temps de fer camí i deixar-se acollir,
d’acompanyar Jesús en el camí de la creu, del retrobament en el misteri de la
vida, per tornar a casa com els d’Emaús i seguir el camí. La Pasqua té molts
rostres de joves, de persones migrants, de testimonis d’esperança, que ens
apropem a la frontera com a lloc privilegiat on Déu es fa present de manera
especial. Jo diria que Jesús és un home de frontera, perquè és allà on es fa
company de camí amb els marginats de la societat, les persones excloses.
«Vine

Els deixebles vivien plens d’alegria i de l’Esperit Sant.

És en la frontera, en el camí, on juntament amb Jesús els darrers
recuperen la dignitat, els rebutjats troben una comunitat i on els apòstols
esdevenen una comunitat veritable d’hospitalitat, una família que ho
comparteix tot. En la frontera sento la crida de Déu a ser testimoni
d’esperança, testimoni de resurrecció: convidat a plorar amb els qui ploren, a
guarir les meves ferides, a acollir qui se sent sol, a gaudir amb qui riu, a
acompanyar de vegades des del silenci, sabent que l’impuls que mobilitza la
meva vida arribarà com una invitació que em posarà sempre en el camí. La
Pasqua em converteix en pelegrí, en company de camí, on escolto la invitació
de Jesús que em diu: «Vine i veuràs.»
Albert Ares, jesuïta.

DE CARA A LA LLUM I VEIEM MILLOR, Pel bisbe Sebastià Taltavull
Com fer-ho perquè cada dia sigui Pasqua? Provem d’entrar a l’església i
veure, sentir-se Església i contemplar, compartir la fe, gaudir-ne i pensar quin
bé puc fer. Des de fora no es veu res. No es pot anar cap a la foscor, sinó que
s’ha de caminar cap a la llum.
Us heu fixat mai en la diferència
que hi ha entre els vitralls d’una catedral
observats des de fora o des de dins? Heu
contemplat mai des de l’interior de la
basílica de la Sagrada Família la meravella
de colors variant al llarg del dia segons la
intensitat lumínica, des de la sortida fins a
la posta del sol? L’espectacle és
indescriptible! Pasqua és la festa de la
llum i ens convida a contemplar-ho tot des de la fe, des de l’amor. Prou
vegades, però, o no entrem o ens posem d’esquena a la llum. Contemplar així
els vitralls o veure’ls des del carrer és només percebre grisor i fosca. Per uns
moments, però, provem d’alçar el cap, a l’interior del temple, i mirant cap al
sol veurem la varietat dels colors, la bellesa d’una infinitat de vidres que
deixen passar la seva llum.

Són dues percepcions diferents de la
realitat, la que es fa d’esquena a Déu i la que es fa
de cara a Ell, la que prové de la fe i deixa passar
la seva llum interior, la que es viu al si d’una
comunitat de creients.
És la benaurança de la netedat de cor i —ho
sabem per Jesús— només els nets de cor són els
qui veuen Déu. Jesús havia afirmat: «Jo soc la
llum del món», però immediatament ens implica i
diu: «Vosaltres sou la llum del món.»
Des del nostre baptisme rebut i renovat en les seves promeses en la
celebració pasqual, hem acceptat ser «llum per als nostres contemporanis» i
portadors d’amor, de justícia i de pau. Sant Joan XXIII deia que «tot creient és
cridat a ser, en el món d’avui, una “guspira de llum”, un centre d’amor i
llevat per a tota la massa. Cadascú ho serà en la mesura de la seva comunió
amb Déu. De fet, la pau no podrà regnar entre els humans, si no regna primer
en l’interior de cadascun d’ells». La llum que ens ve de la resurrecció del
Senyor ens fa veure que la fe que professem es viu en el cor de la vida.
Per això, celebrar Pasqua és cridar a favor de la vida, ja que Crist,
vencent la mort, l’ha guanyada per a tota la humanitat. Entrar al «sepulcre» i
«veure» ha suscitat la nova visió de la fe. Posats de cara a la Llum, que és
Crist, tot es torna lluminós i bell, és quan podem veure-hi clar.
- L’amor ressuscitat no és una lliçó o una tècnica que s’estudia i s’aprèn. En
tot cas és una lliçó que s’aprèn a la l’escola de la vida, en l’àmbit de
l’experiència profunda.
- Aquest aprenentatge és essencialment transformació del cor. La qual cosa vol
dir que estimar no és “tenir” coneixements sobre l’amor, sinó “ésser”
personalment amant.
- Però ni tant sols al final de la vida hom pot dir que estima de debò. Com a
màxim dirà “tinc les mans, els braços i el cor oberts, confiant, esperant el que
Déu vulgui donar-me”.

