VIDA PARROQUIAL
Del 12 al 19 de gener 2020
* De dilluns a divendres 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.

PARRÒQUIA
SANT ANDREU DE
LLAVANERES

* Aplec a l’ermita de Sant Sebastià: Diumenge 19 de gener a l’ermita de
Sant Sebastià missa a les 10h. A continuació sardanes i actuació dels alumnes
de l’escola de Música de Llavaneres.

*************************************

* Estadística 2019: Bateigs 30, Matrimonis 11, Primeres Comunions 30,
Confirmacions 6, Exèquies 17, Enterraments 23.

12 gener 2020. Festa del Baptisme del Senyor. Cicle A. nº 2
Lectures: Is 42, 1-4. 6-7 Ac 10, 34-38 Mt 3, 13-17

*Vida Creixent: Dijous 16 de gener a les 17h. trobada de Vida Creixent del
grup Mare de Déu de Montserrat. I el divendres 17 de gener a les 17h. el grup
Sant Andreu.

ES TANCA EL CICLE NADALENC

* 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.
→ Horari de Càritas per les Festes de Nadal: Obert el 5, 12 i 19 de
desembre, dijous 26 tancat (Sant Esteve), dijous 2 de gener (tancat). Obert els
9, 16, 23 i 30 de gener.
* 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 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.

Amb la festa del Baptisme del Senyor, tanquem ja el cicle nadalenc i
demà mateix comença la primera setmana del temps de durant l’any, que
haurem d’aturar en començar el temps quaresmal. ¿I per què Jesús es posa a la
fila dels pecadors per a rebre el baptisme de Joan? Diu ell mateix: «Perquè
convé que s’acompleixi allò que és bo de fer»; perquè amb Jesús, que es fa
solidari dels qui viuen sota el pes del mal del món, comença un temps nou de
purificació. El bany de l’aigua obre un esvoranc entre cel i terra, i davalla
l’Esperit que guiarà el mateix Jesús a emprendre l’anunci de la bona nova als
pobres. Aquest Jesús que, novament, segons la veu del cel [la veu del Pare]
«és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut». Ens pot sobtar que de
cop i volta passem de Jesús infant a l’home adult, al mestre i profeta que Déu
ens ha enviat i que està a punt de començar la seva missió. Amb el temps de
durant l’any s’anirà desplegant a poc a poc l’anunci de l’Evangeli per les terres
de Galilea que ens portaran fins als esdeveniments salvadors a Jerusalem.

QUI ÉS JESÚS?
Qui és Jesús? Aquesta és la pregunta que es pot fer qualsevol persona,
per poc que hagi sentit parlar de Jesús de Natzaret. És la pregunta típica de
qualsevol catecisme o qualsevol grup de cristians, que volen aprofundir en el
coneixement de la persona que centra la seva fe. Però el primer que es va fer
aquesta pregunta, va ser el mateix Jesús de Natzaret: " Qui sóc jo?"
La resposta a aquesta pregunta
en el relat evangèlic d’avui ens ho
expressa en el moment en què Jesús,
com un d’aquells bons creients jueus
que se sentien atrets per la figura
carismàtica de Joan el Baptista, es
posa a la filera dels que es volen
batejar amb les aigües purificadores
del Jordà.
EL FILL ESTIMAT
I Jesús, tot prenent consciència de la seva condició humana, rebutja la
petició de Joan, que fos Ell qui el bategés. Jesús de Nazaret se sabia i se sentia
tan humà com els altres de la filera. I una vegada batejat per Joan, el sorprèn la
baixada de l’Esperit Sant i sent la veu de Déu que li manifesta que és el
seu Fill, el seu estimat, en qui s’hi complau. És l’Esperit que li fa sentir la veu
i l’amor ple d’afecte del seu Pare Déu.
El Baptisme de Jesús és un dels moments privilegiats de la vivència de
Jesús de la seva doble condició humana i divina. És la resposta a la pregunta
que es feia Jesús.
QUÈ HAIG DE FER?
I hi ha una segona pregunta que es feia Jesús. "Què haig de fer de la
meva vida a partir d’ara? Què se’m demana? Quina és la meva missió en
aquest món?"

I Jesús de Natzaret, que, com bon creient jueu assidu a la sinagoga,
coneix bé les Escriptures, les paraules de la veu del Pare li han recordat les que
es troben en el llibre del profeta Isaïes, que hem escolat a la primera lectura,
Son paraules de Déu al seu servent, que també el qualifica “d’estimat i en el
que s’hi complau”.
I, per tant, Jesús pren consciència que la seva missió, com a fill estimat
de Déu, és la mateixa que expressa el profeta Isaïes. La seva missió és portar
el dret a les nacions, amb energia, però amb respecte i delicadesa, sense
trencar la canya que s’esberla, ni apagar la flama del ble que vacil·la, tot
il·luminant els ulls que han quedat cecs, alliberant els encadenats de la presó i
els qui viuen a la foscor.
I Jesús va ser fidel a aquesta missió. Ens ho ha expressat el llibre dels
Fets dels Apòstols en paraules de Pere: Jesús ”va passar per tot arreu fent el
bé i donant la salut a tots els qui estaven sota la dominació del diable”.
JO TAMBÉ SÓC FILL ESTIMAT
I jo? Jo, per la mediació de Jesús i amb la
infusió de l'Esperit, participo de la filiació de Déu i
del seu amor. Sóc també fill estimat, filla
estimada. Se’m va expressar amb l’aigua del meu
baptisme. Estic cridat, jo amb les qualitats i els dons
que he rebut i en el context en el que em trobo, a
continuar la mateixa missió de Jesús. Avui, doncs, és
un dia apropiat, tot contemplant el baptisme de Jesús,
per reviure el meu baptisme i sentir-me el que soc, fill
o filla estimada pel meu Pare, el bon Déu, i sentirme cridat, cridada a col·laborar en la mateixa missió
de Jesús al meu entorn

Aquest és el meu Fill, el meu estimat,
en qui m’he complagut

