VIDA PARROQUIAL
Del 26 de gener al 2 de febrer 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.
* Benedicció dels animals: Aquest diumenge 26 de gener a partir de les 12h.
(després de la missa de les 11,30h.) a les escales de l’església.

PARRÒQUIA
SANT ANDREU DE
LLAVANERES
*************************************

* Catecumenat per a joves i adults de cara a rebre el baptisme o la
confirmació: Per tots aquells que desitgen rebre el baptisme o volen
aprofundir més la seva fe i desitgen rebre el sagrament de la confirmació:
reunió informativa el divendres 31 de gener a les 20h. a la parròquia.

26 gener 2020. Diumenge III durant l’any. Cicle A. nº 4
Lectures: Is 8, 23 -9,3 1Co 1, 10-13.17 Mt 4, 12-23

* Trobada dels pares/mares amb els nens/nenes de la catequesi: Dissabte
1 de febrer. 18,30h berenar, 19h. reunió i 20h. missa familiar.

LA LLUM I EL SEGUIMENT DE JESUCRIST

* Col·lecta especial destinada a les obres de l’església: A totes les misses
del proper cap de setmana 1-2 de febrer.
* Festa de la Presentació del Senyor (la candalera): El proper diumenge 2
de febrer benedicció de les candeles al començament la missa.
* 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.
* 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 13 h.

A l’evangeli d’avui ens adonem que hi sobresurten dos temes claus.
D’una banda, el tema de la llum, de l’altra, el tema del seguiment, ambdós
però amb un mateix objectiu el tema de la conversió perquè el Regne de Déu
ja és enmig nostre.
Pel que fa a la llum, la descripció que sant Mateu ens fa de l’aparició
pública de Jesús, va precedida pel record de Joan Baptista, que havia estat
empresonat i silenciat i també pel fet que Jesús deixà Natzaret i es traslladà a
Cafarnaüm, prop del llac de Galilea, com per indicar-nos que si la veu del
Baptista s’havia apagat es comença a escoltar una nova veu: la de Jesús, que
ens suggereix l’aparició d’una nova vida per a tots aquells que vivien envoltats
per les tenebres, tot inspirant-se en el text del profeta Isaïes que hem proclamat
a la primera lectura. Jesús és la llum que il·lumina.
Es tracta d’una llum que ens convida a no deixar-nos enredar per les
xarxes de la comoditat i de la desil·lusió. Una llum que ens diu que sota les
crostes del mal que semblen envair-ho tot, s’hi troba la bondat i el compromís
de Déu a favor de tota la humanitat. Aquesta llum, però, no ens estalvia la
presa de decisions, sinó que ens permet d’avançar, encara que ho hàgim de fer
en moltes ocasions a les palpentes, ja que el Senyor m'il·lumina i em salva, qui
em pot fer por?

Jesús, l’home - Déu va viure i va morir ensenyant-nos que és possible
viure d’una altra manera, que és possible sortir de l’obscuritat. I aquesta és la
bona notícia per a totes les generacions. Una notícia que trobem resumida en
la frase amb que Jesús va iniciar la seva predicació: “convertiu-vos perquè el
Regne de Déu és ja a prop vostre”, és a dir, el dia del vostre alliberament és ja
ací, la llum, encara que tènue, brilla ja enmig vostre.
Reflexionant sobre el segon tema, el
del seguiment, veiem com Jesús tot
caminant vora el llac de Galilea, veié dos
germans, Simó, l'anomenat Pere, i el seu
germà Andreu, que tiraven les xarxes a
l'aigua. Més tard es trobà amb Joan i
Jaume, els fills de Zebedeu, també
pescadors. A tots ells els va cridar per tal
que el seguissin. I ells deixant les xarxes i
les barques, el van seguir. En l'Evangeli, la crida que Jesús adreça als homes i
a les dones de tots els temps és molt clara i molt contundent: “veniu amb mi i
us faré pescadors d’homes”, i és important d'adonar-se que aquesta crida al
seguiment s’esdevé al bell mig de la vida quotidiana. Per això ens cal estar
atents i viure el present com un temps i un espai gràvids de Déu, més enllà de
la nostra tebiesa, o de les nostres il·lusions i projectes.
El qui segueix algú s'identifica amb ell, amb el seu pensament i sobretot
amb la seva manera d’actuar i de viure. Per això, seguir Jesús comporta
l'acceptació d'un destí que aquí i ara és tan incert i perillós com fou el del
Mestre, perquè el seguidor, és a dir, nosaltres, en el seu propi temps i en el seu
propi lloc no és sinó un altre Crist.
P. Josep-Enric Parellada
CONÈIXER JESÚS PER PODER SEGUIR-LO
Jesús va ser Bona Notícia per a molta gent, gent senzilla que vivia en unes
condicions difícils, gent deixada de costat per ser considerats pecadors,
malalts, impurs, petits.

Per a nosaltres, Jesús és Bona Notícia? O a vegades ho relacionem massa
amb moral, amb prohibicions, amb abstinències... en definitiva en quelcom
que ens genera tristesa i no alegria. Als seguidors de Jesús, l’Església, se’ns
veu com portadors d’una Bona Notícia?
Jesús, des del primer moment forma un grup, tria els seus col·laboradors
més propers. Aquesta tria té molt a veure amb el lloc on Jesús se situa, el llac
de Galilea. No escull sacerdots ni fariseus, sinó uns pescadors.
A ells com a nosaltres Jesús
ens convida a seguir-lo. Un
seguiment que comença per un
coneixement. No podem seguir-lo
a cegues. Cal primer conèixer
Jesús per tal de seguir-lo i donar
testimoni de la seva bona notícia.
Aquesta feina de conèixer Jesús no ens hem de cansar de fer-la. No podem
dir mai: “Ja el conec prou, ja he llegit molt l’evangeli”. Perquè no es tracta
d’un coneixement teòric o estàtic, aprendre de memòria la seva vida, assolir
uns coneixements.
El coneixement de Jesús és un coneixement personal. No podem acabar
mai de conèixer Jesús, perquè aquest coneixement està lligat amb la nostra
pròpia vida, amb la nostra evolució personal. A cada moment, en cada
situació, en cada etapa de la nostra vida hem de tornar a conèixer Jesús perquè
ens pugui dir una paraula que il·lumini aquell moment, aquella etapa, aquella
situació personal que estem vivint.
Només així el nostre coneixement serà viu i serem capaços d’anunciar-lo
als altres, no amb un discurs ben après, sinó a partir de la nostra vida. I el món
d’avui el que busca no són discursos sinó testimonis, exemples de vida més
que paraules per més ben dites que siguin.
Jesús vol fer dels deixebles pescadors d’homes. No es tracta de fer
proselitisme, en el sentit literal de la paraula “pescar”. Aquells pescadors de
Galilea van ser pescadors d’homes amb el testimoni d’una vida fraterna en què
ho posaven tot en comú.

