PARRÒQUIA

VIDA PARROQUIAL
Del 20 al 27 de gener del 2019

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.
* Vida Creixent: Dijous 24 de gener a les 17h. reunió del grup Mare de Déu
de Montserrat.
* XIIIè Aplec de Sant Sebastià: Aquest diumenge 20 de gener a l’ermita de
Sant Sebastià, missa a les 10h. i després coca i vi dolç, i actuació dels alumnes
de l’Escola de Música de Llavaneres.
* Jornada Mundial de la Joventut 2019: Amb solidaritat amb la Jornada
Mundial de la Joventut que es celebrarà a Panamà els propers 26 i 27 de gener,
es farà una trobada a Mataró de totes les delegacions de joventut de Catalunya
el dissabte 26 i diumenge 27 de gener. Per joves entre 14 i 30 anys. Per a més
informació i inscripcions: www.jovesij.com
* 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

*************************************
20 de gener 2019. Setmana II durant l’any. Cicle C nº3
Lectures: Is 62, 1-5 1Co 12, 4-11 Jn 2, 1-12

SITUEM-NOS
Hem acabat el temps de Nadal i Epifania i entrem en el temps de durant l’any;
en la seva primera etapa de set diumenges fins a la Quaresma. L’evangelista
d’aquest any és Lluc. Ja n’hem llegit fragments significatius durant l’Advent,
especialment de «l’evangeli de la infància». Avui, però, l’evangeli no és de
Lluc, sinó de Joan. Vol ser una mena de prolongació de l’Epifania i del
Baptisme, en què Jesús es manifesta o es dona a conèixer públicament. L’Ofici
de lectura del passat 7 de gener ens n’ha parlat: «El qui va voler néixer per
nosaltres volgué que no l’ignoréssim, i per això ens ho fa saber.... Avui el mag
troba plorant en un bressol aquell que cercava fulgent entre els estels... Avui
Crist ha entrat a les aigües del Jordà a rentar els pecats del món... Avui Crist
dona l’inici dels senyals celestials quan converteix l’aigua en vi...». Així
Epifania, Baptisme i Canà es comprenen des del punt de vista de la
manifestació de Jesús al món.
INICI DELS SENYALS DEL CRIST

HORARI DE MISSES:
PARRÒQUIA: Diumenges i festes de precepte 9h. 11,30h.
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.

Llegir el text del casament de Canà a l’inici del temps de durant l’any convida
a preguntar-nos des de quina perspectiva llegim la persona de Jesús. És a dir,
amb quins ulls mirem els misteris de la seva encarnació, vida (fets i paraules),
mort i resurrecció. La litúrgia d’avui ens proposa enfocar-ho des de la imatge
de l’aliança conjugal. Signe de l’aliança indestructible entre Déu i la humanitat
a qui tant estima.

El text d’Isaïes de la primera lectura és
inequívoc. La nostra humanitat no està
abandonada, ni es pot considerar perduda.
Perquè Déu l’estima i n’està content com el
nuvi està content de la núvia. Déu actua
sempre mogut pel seu amor, perquè el seu
projecte és de salvació universal. Alhora, el
poble o comunitat que viu el projecte
salvador i d’aliança amb Déu es converteix
en llum per al seu entorn. Per tant, cada
diumenge de durant l’any ens anirà dient,
d’alguna manera, què suposa per a nosaltres
viure avui en aquesta relació d’aliança amb Déu. Encara més, ens anirà dient
com la va viure Jesús i com ens proposa que la visquem nosaltres. L’evangeli
d’avui ja ens ofereix algunes pistes concretes.

CALLAR A TEMPS ÉS SABER DISTINGIR ENTRE EL BÉ I EL MAL

Per exemple:

Callar davant la injúria, la maledicència i la calúmnia és convertir un mal
en un bé, és gràcies a la fortalesa que ens dona Jesús.

– Ens cal estar atents, com Maria, a tot allò que pot fer –i fa– que el nostre
món no caigui en la tristesa, la desesperança, la pèrdua del sentit de la vida. –
Se’ns demana educar la capacitat d’escoltar i captar fidelment tot allò que
Jesús ens digui. Així, hem de parar atenció a la seva paraula que escoltem cada
diumenge i que sempre és viva i actual. I saber captar també els signes dels
temps i les necessitats dels germans i germanes que tenim a prop.
– Se’ns demana saber veure i acollir la novetat i el canvi que la fidelitat a la
paraula de Jesús suposa. Novetat i canvi significades per les sis piques
destinades a les purificacions dels jueus i que eren buides. Buidor d’unes
pràctiques externes que s’ha d’omplir amb el vi nou que ofereix Jesús, si som
capaços d’acollir la seva paraula.
– Estem convidats a col·laborar amb totes les nostres capacitats, encara que
sigui amb coses tan senzilles com portar galledes d’aigua.
– El nostre món pot ser millor si creiem i vivim de debò la proposta de Jesús,
que té com a fonament l’amor incondicional de Déu envers tota la humanitat.
Un amor que no vol aigualir la vida humana, sinó donar-li plenitud. La
celebració dominical n’ha de ser signe.

Callar paraules supèrflues, buides i inútils és de savis.
Callar a temps és saber distingir entre el bé i el mal.
Callar les qualitats i les bones obres d’un altre és enveja.
Callar per no ferir susceptibilitats és caritat.
Callar els defectes aliens indica virtut.
Callar per escoltar qui en sap més que tu és educació.
Callar al costat del qui pateix és la millor companyia.
Callar quan s’ha de parlar és covardia.
Callar davant del fort és submissió.
Callar davant del feble indica un cor recte i bo.

Callar en els moments difícils, de dolor, de gran sofriment a imitació de
Jesús i de santa Maria, la seva Mare; i tot per Amor, és l’avantsala de la
felicitat, d’aquí i del més enllà.
Sant Francesc de Sales va afirmar que: «Sempre se sentia penedit després
d’haver corregit algú d’una manera aspra.» I va fer un pacte amb la seva
llengua: «No parlaria mai més, callaria, quan tingués el cor pertorbat.»
Twitter del Papa Francesc:
Papa Francesc@PapaFrancesc 13 ene.
@Pontifex:“Lapetitesaésllibertat.Quiéspetit-en sentit evangèlic- és lleuger i
lliuredetotdesigd’aparentaridequalsevolpretensiód’èxit”
Papa Francesc@PapaFrancesc 2 ene.

@Pontifex:“Avui,mésquemai,lesnostressocietatsnecessiten«artesansdela
pau», missatgers i testimonis de Déu Pare que vol el bé i la felicitat de la família humana

