VIDA PARROQUIAL
Del 10 al 17 de gener de 2021

PARRÒQUIA

* De dilluns a dissabte un grup de voluntaris obren l’església de 10 a 12h del
matí, dissabte fins a les 13h.Podem aprofitar-ho per fer una estona de pregària.

SANT ANDREU DE
LLAVANERES

* Confessions: 1 hora abans de les misses i si cal sempre que es demani.
* Projecció de la pel·lícula “Belle y Sebastian” del 2013 dirigida per Nicolas
Vanier, el proper dissabte 16 de gener a les 17,30h. a la Sala Parroquial.
* Pregària per les vocacions: Cada dijous de 19,30h. a 20h. exposem el
Santíssim i pregarem per les vocacions i també per vèncer la pandèmia.
* Càritas: L’atenció als usuaris de Càritas, els dijous de 17h. a 19h.
a l’Avda. de les Monges, 44. Mireu d’arribar abans de les 18,45h.
* Telèfon mòbil de la parròquia, El podeu utilitzar també per missatges de
whatsApp. Si hi voleu deixar el vostre contacte, us faríem arribar missatges
dels horaris, activitats o altres notícies de la parròquia.
696 595 703 Sr. Joan Ferrer (despatx)
* Despatx Parroquial: Dilluns i dimecres de 18h. a 20h.
Tel. 93 7926144 Mòbil 696 595 703 mail: santandreu473@arqbcn.cat
Web arxiprestat : arxiprestatdemataro.org
HORARI DE MISSES:
PARRÒQUIA: Diumenges i Festius: 11,30h. 20h. (castellà)
Dissabtes i vigílies de Festius: 20h.
Laborables: Dilluns, dimarts, dijous i divendres a les 19h.
Dimecres: a les 10h. del matí.
ESGLÉSIA DE SANT PERE: Diumenges i Festius a les 13 h.

*************************************
10 de gener 2021. Festa del Baptisme del Senyor. Cicle B. nº 2
Lectures: Is 42, 1-4. 6-7 Ac 10, 34 - 38 Mc 1, 7-11
FACI’S LA VOSTRA VOLUNTAT
Quan s’acaba l’any i comencem un de nou, s’envien nombroses
felicitacions i enhorabones. Es desitja un any ple de salut, felicitat i
prosperitat. Totes aquestes coses són bones, però estan subjugades a un bé
superior, sense el qual valen poc o res, un bé que ha de durar per sempre i que
Déu ens concedirà indefectiblement si s’ho demanem sense defallir: la nostra
salvació i santificació, la de tots els nostres... Que tinguem un any sant! El cor
cristià desitja coses grans: la conversió del poble, que tots coneguin el Crist i
visquin l’Evangeli, el triomf de la fe i la caritat cristianes... A l’inici del llibre
Camí de Perfecció, Santa Teresa parla del que han demanar les seves monges:
“yo me río y aun me congojo de las cosas que aquí nos vienen a encargar
supliquemos a Dios, de pedir a Su Majestad rentas y dineros, y algunas
personas que querría yo suplicasen a Dios los repisasen todos. [...] Estáse
ardiendo el mundo, quieren tornar a sentenciar a Cristo, como dicen, pues le
levantan mil testimonios, quieren poner su Iglesia por el suelo, ¿y hemos de
gastar tiempo en cosas que por ventura, si Dios se las diese, tendríamos un
alma menos en el cielo? No, hermanas mías, no es tiempo de tratar con Dios
negocios de poca importancia” (cap. 1). Que així sigui, Pare Sant, no et
demano que els treguis del món, sinó que els preservis del Maligne (Jn 17,
15).
+ Mn. David Navarro Manich

SERVIDORS DE L’ANUNCI DE LA FE
La festa del Baptisme del Senyor clou el temps litúrgic de Nadal. Un
temps que sempre és breu (enguany dues setmanes) però alhora intens i
lluminós. Déu fet home en el si d’una Verge, es revela com el Fill estimat del
Pare, a qui hem d’escoltar i seguir. I això es fa realitat per a cadascun de
nosaltres, quan rebem el nostre baptisme, ni que siguem infants. I es va
desenvolupant al llarg de la vida, esdevenint fills en el Fill. L’esclatant
manifestació de Jesús com a Fill de Déu en carn humana, feble i misteriosa,
l’atracció a prop seu dels humils pastors i dels savis mags pagans,
l’acompliment de les promeses de Déu que no ha abandonat la humanitat sinó
que la ve a salvar i l’omple de llum, amb un destí etern de felicitat i de justícia,
culmina en el Baptisme del riu Jordà.
En temps de pandèmia, la litúrgia de Nadal és guaridora i plena de
consol: ens dóna esperança, ens fa escoltar les grans profecies d’Isaïes, els
relats de la Infància del Senyor i el Pròleg tan meravellós de l’Evangeli de
Joan, ens llença a la missió guaridora i consoladora del Messies que a partir
del Baptisme, surt a anunciar el Regne de Déu proclamant: «S’ha complert el
temps i el Regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova».
La pandèmia ens fa adonar que no tot és clar i
segur, i les dificultats ens poden aclaparar i
desanimar. Però també és cert que si no ens quedem
en la superfície de les opinions i els comportaments,
descobrirem el desig ardent d’espiritualitat dels
nostres contemporanis. Rere molts posats
d’indiferència, hi ha molta set de veritat i de bellesa,
d’autenticitat de vida. Hi ha desigs d’estimar i de ser
estimat; desigs de salvació plena. Hi ha set de Déu,
encara que molts no ho sàpiguen veure o no ho
interpretin així. El cor de les persones continua
estant inquiet fins que no pugui trobar i reposar amb
confiança en el Salvador que l’ha afaiçonat (Sant
Agustí).
L’Església està cridada a ser portadora de l’aigua viva que és Jesucrist, i
que el món espera i necessita, com la font que raja per a tots al bell mig de la
plaça dels nostres pobles, com desitjava Sant Joan XXIII, i ara més que mai,
quan tantes certeses decauen. No ens podem quedar inactius, desvagats,
perplexos, enyorant temps pretèrits i mètodes vàlids en el passat... mentre tants

i tants esperen que algú —com Sant Joan Baptista— els mostri Crist i els
acompanyi pel camí del seu seguiment. Molts processos de fe, en particular de
joves i adults, maduren en aquesta nova recerca. ¿Qui tindrà prou confiança en
el Senyor i voldrà sortir de nou a sembrar la bona llavor del seu Evangeli?
Jesucrist continua enviant-nos com a testimonis seus. No podem defraudar els
que cerquen la veritat. Ens cal passar d’una religió privada, només vàlida per a
mi i els meus, al convenciment que hem trobat la Veritat i que a tots els
interessa i els convé. Haurem d’aprendre a donar respostes vàlides a les grans
preguntes que molts es fan, i a sacsejar les consciències adormides.
Amb compromisos de servei, de transformació de la realitat, d’amor
actiu i generós, de participació en la vida social i política del país. Mostrar de
nou que la fe no ens paralitza i aliena, ans al contrari, ens envigoreix
l’esperança i la caritat, la solidaritat i l’autèntica i més radical transformació
del món.
† Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell

@Pontifex: «La vida humana es basa en tres relacions fonamentals estretament
connectades: la relació amb Déu, amb el semblant i amb la terra».
@Pontifex: «El camí de la solidaritat necessita la subsidiarietat: no hi ha
autèntica solidaritat sense participació social, sense la contribució de les
famílies, les associacions, les cooperatives, les petites empreses, la societat
civil».
@Pontifex: «La destrucció de l’ambient humà és una cosa molt seriosa, no
només perquè Déu ens va confiar la cura del món, sinó també perquè la vida
humana és un do que ha de ser protegit».
@Pontifex: «Hem de buscar una veritable fraternitat, que estigui basada sobre
el nostre origen comú en Déu. El desig de pau està profundament inscrit en el
cor de l’home i no ens hem de resignar a res menys que això».

