VIDA PARROQUIAL
Del 7 al 14 d’octubre del 2018
* 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.

PARRÒQUIA
SANT ANDREU DE
LLAVANERES

* Missa inici de curs: Aquest diumenge 7 octubre a la missa de les 11,30 h.
* Catequesi. Aquest dilluns i dimarts 8 i 9 d’octubre començarà la catequesi
pels nens i nenes de la nostra parròquia.

*************************************
7 d’octubre 2018. Setmana XXVII durant l’any. Cicle B nº40
Lectures: Gn 2, 18-24 He 2, 9-11 Mc 10, 2-16

* Dia 12 octubre: La missa serà a les 10 h. del matí.
* Horari d’hivern de les misses: Aquest diumenge 7 d’octubre comencem
l’horari d’hivern de les misses. El trobareu detallat al peu d’aquesta pàgina.
* Càritas: L’atenció als usuaris de Càritas serà els dijous de 18h. a 20h.
a l’Avda. de les Monges, 44. Mireu d’arribar abans de les 19,45h.
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
HORARI DE MISSES (A partir 7 octubre):
PARRÒQUIA: Diumenges i festes de precepte 9h. 11,30h. 20h.
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.

El SENYOR DÉU MODELÀ LA TERRA
Les lectures d’aquest diumenge parlen del matrimoni. Però més estrictament
parlen també del projecte de la creació, de l’origen i, per tant de Déu. Hem de
descobrir, de manera evident, el primat de Déu creador. El llibre del Gènesi
ens descriu com el Senyor Déu modelà amb terra la seva obra creadora perquè
fos la casa de tots. La creació de Déu era un paradís on hi posà tota classe de
bèsties salvatges i d’ocells perquè l’home els donés nom, i l’home els donà
nom però no en trobà cap capaç de fer-li companyia. Déu és creador i és font
de vida, i aquesta vida l’hem d’estimar i respectar. Hem de respectar la terra,
protegir la natura com cal, hem de ser conscients que formem part d’aquest
món, amb tots els vegetals i animals dels quals el creador ens ha fer
responsables. El papa Francesc, amb la seva carta Laudato si, ens ho recorda i
ens adverteix del perill de convertir la creació en una llar inhabitable per a les
generacions futures. No podem caure en la cultura del rebuig i hem d’evitar
que el clima del planeta estigui en crisi, ja que els canvis del medi ambient
comporten riscos. «La humanitat és cridada a prendre consciència de la
necessitat de dur a terme canvis en els estils de vida, la producció i el consum,
amb la finalitat de combatre l’escalfament global o, almenys, les causes
humanes que el generen o l’accentuen» (LS 23).

JESÚS ENS MOSTRA L'IDEAL I ENS MARCA EL CAMÍ
No podem entendre un text, sense conèixer-ne el context. Això vol dir
que no podem jutjar els fets succeïts a un lloc o les paraules dites en un temps
que no són els nostres, no els podem jutjar amb les nostres categories i sense
conèixer les circumstàncies concretes d'aquell temps i d'aquell lloc.
En temps de Jesús les dones no ocupaven llocs importants dins la
societat i eren considerades en un pla d'inferioritat en relació amb els homes.
Per això no és d'estranyar que Jesús fos
una persona del seu temps. Però així i
tot, és veritat que no va triar cap dona
entre els dotze apòstols, però va admetre
dones dins el grup de deixebles que
anaven amb ell, cosa que no era habitual
en el seu temps. I avui a l'Evangeli Jesús
posa l'home i la dona dins el matrimoni
en un pla d'igualtat, cosa que devia ser
revolucionari en aquell lloc i en aquell
temps. Va dir: "Ja no són dos, sinó una sola cosa, una sola carn, un sol
projecte, una sola família". És a dir, que no és cosa només de l'home, de
l'espòs, plantejar la separació d'un matrimoni. La dona també compta, també té
els seus drets. La diferència entre home i dona és un fet, però la igualtat de
dignitat és un dret.
Una altra cosa que hem de tenir en compte és que Jesús ens mostra un
ideal llunyà, difícil d'arribar-hi, i després s'ofereix a acompanyar-nos pas a pas
en el nostre camí. L'ideal és "estimeu-vos així com jo vos he estimat".
Impossible! Però després es posa al nostre costat: "Veniu amb mi, perquè el
meu jou és suau i la meva càrrega és lleugera". Com quedem? Seguir Jesús és
fàcil o difícil? És difícil arribar-hi tots sols, cadascú pel seu compte. És fàcil si
caminem tots junts amb Jesús.
Jesús ens mostra l'ideal i ens marca el camí. Però no tothom pot
mantenir-se sempre fidel. Un pot caure i es trenca una cama i no pot seguir, un
altre s'equivoca, es desvia i es perd. I Jesús s'ofereix a donar-nos una mà:

"Veniu amb mi, perquè el meu jou és suau
i la meva càrrega és lleugera". No hem
de demanar que Jesús rebaixi l'ideal. Hem
de demanar que ens doni noves forces per
curar la cama trencada, per retrobar el
camí i seguir caminant.
Al final de la lectura de l'Evangeli d'avui,
Jesús ens ha dit unes paraules
encoratjadores per a tots: "El Regne de
Déu és per als qui són com els infants".
¿Quines qualitats veia Jesús en els infants per a poder dir aquestes paraules?
No ho sé. Segurament Jesús veia la seva senzillesa, la seva sinceritat, la seva
capacitat de relacionar-se i de jugar amb tots els altres, sense mirar ni les races
ni les classes socials, la seva capacitat de perdonar-se i de tornar-se fer amics.
Per desgràcia, a vegades i a mesura que els infants van rebent la influència
dels majors van canviant la seva candidesa i la seva transparència.
SÍNODE DE BISBES SOBRE ELS JOVES.
Des del dimecres dia 3 d’octubre i fins al diumenge 28, se celebrarà a Roma,
convocat pel Sant Pare Francesc, el Sínode de Bisbes que tractarà sobre “Els
joves, la fe i el discerniment vocacional”.
Intercedim aquests dies i al llarg del Sínode pels joves d’arreu del món i pels
Pares sinodals, amb la pregària redactada pel mateix Papa Francesc:
“Senyor Jesús, la vostra Església en camí vers el Sínode dirigeix la seva
mirada a tots els joves del món. Us demanem que amb coratge es facin càrrec
de la pròpia vida, vegin les coses més boniques i profundes, i conservin
sempre el cor lliure. Acompanyats per guies prudents i generosos, ajudeu-los a
respondre a la crida que Vós dirigiu a cada un d’ells, per a realitzar el propi
projecte de vida i assolir la felicitat. Mantingueu oberts els seus cors als grans
somnis i feu que estiguin atents al bé dels germans. Com el Deixeble estimat,
que estiguin també ells al peu de la creu per acollir la vostra Mare, rebent-la de
Vós com un do. Que siguin testimonis de la Resurrecció i sàpiguen reconèixervos viu al seu costat, anunciant amb joia que Vós sou el Senyor.”

