VIDA PARROQUIAL
Del 19 al 26 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.
* Confessions: 30 minuts abans de les misses i sempre que algú ho demani.
* Defuncions: Encomanem a Déu a Miguel Godoy Repiso (14 maig).
* Primeres Comunions: Aquest 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.

PARRÒQUIA
SANT ANDREU DE
LLAVANERES
*************************************
19 de maig 2019. Diumenge V de Pasqua. Cicle C. nº 20
Lectures: Ac 14, 21-27 Ap 21, 1-5 Jn 13, 31-35
CELEBRACIÓ DEL SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ.
El diumenge, 26 de maig a la missa de les 11,30h. sis adolescents de la nostra
comunitat parroquial rebran el sagrament de la confirmació després d’haver-se
preparat durant els dos últims anys a la catequesi.
Així completen la seva iniciació cristiana i donen testimoni públic de la seva
fe. Com ells mateixos diuen en el Manifest:
“Volem ser millors cristians i estar més a prop de Déu. Si rebem l’Esperit
Sant podrem tenir més força i més fe. Desitgem continuar essent solidaris,
tenir empatia i no ser egoistes, estar al costat de la gent i ajudar en tot el que
puguem. Ens agrada, com deia la Mare Teresa de Calcuta, ser el cable
portador de l’electricitat de Déu. I és per totes aquestes raons, que volem i
esperem que es facin realitat”.
És per a tots nosaltres una bona notícia descobrir que, en els temps que
corren, hi ha adolescents valents disposats a trobar el sentit de les seves vides
en el seguiment de Jesús.
Tota la comunitat parroquial està convidada a dues coses: primera, pregar per
ells i segona, participar en aquesta celebració a les 11,30h. del proper
diumenge dia 26 de maig.

L’ADMIRACIÓ ÉS LA FONT DE TOTA RECERCA.
El qui s’admira, es pregunta per què els éssers són com són i aquesta
interrogació el condueix a esbrinar les causes i les raons ocultes, els fils que
mouen el teatre del món. Admirar-se és reconèixer la ignorància, però, a la
vegada, obrir-se al camp del saber. M’admiro que les coses siguin com són,
però encara m’admira més que siguin, podent
no ser. De fet, podria no haver-hi res. Res de
res. Ningú. Ni el món, ni l’ull que el mira.
M’admira que hi hagi el món, però també que
hi sigui jo i que hi sigui l’arbre, el mar i el sol.
M’admira que hi hagi un ésser que s’admira
d’allò que contempla i que vulgui desxifrar el
sentit de cada cosa. L’admiració és l’emoció
que fa obrir els ulls de bat a bat; eixampla el
món interior i l’enllaça amb el món exterior. Conté la força de la meravella,
però també el cuc de l’estranyesa. Expressa petitesa i, a la vegada, innocència.
Els nens s’admi ren, però també els savis, els artistes i els poe tes. El qui no
s’admira de res, no pot, ni tan sols, preguntar. Sense pregunta no hi ha resposta
i sense resposta no hi ha saber. L’admiració és motor del coneixement. Tot
comença amb l’admiració.

massa. Ser un vigilant d’esperança que sap veure el que neix i el que va en la
direcció del Regne.
→ Una mirada cristiana.
Veure els misteris de la vida de Crist en la
vida mateixa d’aquest món: les
anunciacions,
els
naixements,
els
creixements, les noces de Canà, les
guaricions, els alliberaments, els judicis
injustos, les condemnes d’innocents, les
resurreccions...

→ Un descentrament: Ens fa sortir de nosaltres mateixos.
Obre el nostre cor a la dimensió del món. Una mirada contemplativa: Mirar
aquest món, la seva bellesa, el seu sofriment, les seves alegries i les seves
esperances, és fer-me estar atent a Déu, creador i salvador, és interessar-me en
allò que interessa a Déu!

TWITTER DEL PAPA FRANCESC

Francesc Torralba

Reuniren tota la comunitat per explicar-los
tot el que Déu havia fet.
→ L’admiració i la compassió.
Sorprendre’s davant d’aquest món, aquesta humanitat travessada per tant
sofriment i bellesa. Admirar tot allò que hi ha de bell i bo. Compadir-se amb la
mateixa compassió de Déu davant del que deshumanitza l’ésser humà. ’

→ Una mirada de fe.
Veure aquest món en transformació constant: definitivament salvat per Crist,
però una salvació com una llavor llançada a terra, com llevat amagat en la

@Pontifex: «De vegades podem pensar que estem sols davant les dificultats.
Però el Senyor camina al nostre costat, encara que no intervingui de seguida, i
si seguim endavant obrirà un nou camí».
@Pontifex: «Escoltem el crit de la terra, ferida de mil maneres per l’avidesa
humana. Permetem-li seguir sent una casa acollidora on ningú se senti exclòs».
@Pontifex: «La pregària dona solidesa i vitalitat a tot el que fem».
@Pontifex: «Com ho fem per a no jutjar, no condemnar i perdonar? “Doneu i
us serà donat”: sigueu generosos en el donar. No només l’almoina material,
sinó també la caritat espiritual: perdre temps amb qui ho necessita, visitar un
malalt, somriu re».

