VIDA PARROQUIAL
Del 2 al 9 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.

PARRÒQUIA
SANT ANDREU DE
LLAVANERES

* Festa de la Presentació del Senyor (la candelera): Aquest diumenge 2 de
febrer benedicció de les candeles al començament la missa.
* Col·lecta especial destinada a les obres de l’església: A totes les misses
d’aquest cap de setmana 1-2 de febrer.
* Defuncions: Encomanem a Déu a Carmen Rodríguez Moreno (31 gener) i
Pere Jansana (1 febrer).
* Necessitem voluntaris per obrir l’església: Un grup de voluntaris ja
s’encarreguen de mantenir oberta unes hores l’església del nostre poble. Però
volem ampliar aquest horari per tal que estigui el màxim de temps obert.
Si esteu interessats en aquest servei podeu dirigir-vos a la parròquia o bé
trucant al tel. 619936023 (Joan).
* 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.

*************************************
2 de febrer 2020. Festa de la Presentació del Senyor. Cicle A. nº 5
Lectures: Ml 3, 1-4 He 2, 14-18 Lc 2,22-40
FESTA POPULAR DE LA CANDELERA
La llei mosaica prescrivia que, quaranta dies després del naixement del
primer fill, els pares el presentessin al Temple de Jerusalem per oferir-lo al
Senyor, i també per el ritual de purificació de la mare. Així ho feren els
esposos Josep i Maria amb Jesús, el seu primogènit. Però en aquest cas fou
Déu que va presentar el seu Fill als homes. Així ho digueren l’ancià Simeó i la
profetessa Anna. El presenten com a «llum que es reveli a les nacions, glòria
d’Israel, el vostre poble» i també com «aquest noi serà motiu que molts
caiguin a Israel i molts d’altres s’alcin; serà una senyera combatuda».
Recordant aquest fet que ens narra l’evangeli de Lluc, ben aviat a Orient se
celebrà una festa nomenada Hipapanté o festa del «trobament», festa que
posteriorment també se celebrà a Occident.
Recordant les paraules de Simeó «llum que es reveli a les nacions»
s’afegeix a la festa el ritu de la benedicció de candeles, prenent el nom popular
de festa de la Candelera. Amb l’encesa de les candeles s’expressava, amb un
signe visible, la llum de la fe en Jesús que il·lumina tots els pobles. Encara que
es perden moltes tradicions, tant populars com religioses, la festa de la
Candelera es continua celebrant encara avui, essent la festa patronal dels que
treballen en el ram de l’electricitat, i actualment també del moviment «Vida
Creixent» de la gent gran.

SIMEÓ I ANNA, ICONES DE L’ESPERANÇA
Complint el que prescriu la Llei, Maria i Josep ofereixen el seu fill, el
primogènit, al Senyor, en record d’aquells primogènits d’Israel que Déu salvà
a l’Egipte i, alhora, Maria realitza la purificació ritual després del part. El Fill
de Déu es presentat davant Déu. Simeó, home just i pietós, puja al temple
empès per l’Esperit, i prenent aquell infant en braços veu acomplerta la
promesa del Senyor de no morir
sense haver vist el Salvador.
També Anna, dedicada nit i dia
a la pregària, al dejuni i al
temple, eleva la seva acció de
gràcies per aquest infant que
creix fort i entenimentat, que té
a favor seu el Senyor i les
revelacions sobre el qual
meravellen als seus pares.
Els qui estimen, els qui desitgen, els qui dediquen llur vida a esperar són
els qui troben; és el llenguatge de l’amor que no entén més que el qui estima.
Aquesta epifania ens presenta Jesús com a font de llum, una llum que
il·lumina Maria, Josep, Simeó i Anna. La llum que emana del verb encarnat i
irradia sobre tots aquells qui, plens d’expectació per acollir el Messies, són
inspirats per l’Esperit per reconèixer-lo. Com Simeó i Anna, que són
testimonis abans d’hora de la mort i resurrecció d’aquest infant i de la seva
missió salvífica universal.
La profecia neix per iniciativa de Déu en aquells que conreen la seva
amistat i és revelada per l’Esperit al qui està atent a la Paraula. Simeó i Anna
han acumulat la saviesa d’una vida dedicada a la recerca del rostre de Déu,
dels seus signes, de la seva voluntat. La seva ha estat una vida dedicada a fer
el bé, a la pregària i a l’espera atenta.
El Senyor que ells buscaven, l’àngel de l’aliança que desitjaven, ha
entrat al seu temple i ells l’han vist i n’han estat testimonis. Ells han resistit el
dia de la seva arribada, s’han mantingut drets quan Ell ha aparegut, aquell qui
ha santificat en si mateix els ministres i el culte amb l’ofrena pura de la nova
aliança, oferint-se Ell mateix. Jesús s’ha fet proper a nosaltres, s’ha emparentat

amb nosaltres per fer-nos lliures, s’ha fet en tot semblant a nosaltres i, fent-nos
germans seus, ens ha fet fills del Pare. Simeó i Anna, icones de l’esperança,
alcen les llindes i engrandeixen les portalades del seu temple interior, perquè
han reconegut el Senyor valent i poderós, el Senyor que vencerà en el combat
la mort i que vencent-la ens obrirà a tots les portes de la glòria.
Simeó i Anna han vist el Messies i en Ell han reconegut la porta de la
salvació per a tots els pobles. En Simeó i en Anna és l’amor el que parla, el
desig d’amor el qui crida, l’amor el qui reconeix. «Amor que és profecia,
proximitat i esperança, que com en Simeó i en Anna, defineix la vida
consagrada a Déu», deia el Papa Francesc. I si també nosaltres volem prendre
en braços Jesús i fer-nos dignes de deixar aquest món havent reconegut el
Salvador, cal deixar-nos conduir per l’Esperit i estimar, i un cop arribats al
temple, que és la seva Església, esdevenir-ne pedres vives. Aleshores podrem
anar-nos-en en pau, perquè estarem certs que els nostres ulls veuran el
Salvador, aquella llum que es revela a totes les nacions, glòria del seu poble
que som nosaltres.
LA LLUM DE LA FE
La llum de la Candelera és la llum
de la fe que ens guia pel camí de la vida
sense desentendre’ns dels altres que
també caminen il·luminats per Crist. Tots
fem camí a la llum de la fe que ha d’estar
sempre encesa, no només quan som a
l’església sinó en la vida cristiana de cada
dia. La llum del ciri encès del nostre
baptisme és el símbol de la llum de la fe que hem de conservar tota la vida fins
a l’hora de la nostra mort, quan desapareixerà la fe per veure la realitat de la
llum eterna del cel. La llum de la fe és també la que dona l’escalfor de l’amor
perquè ens estimem els uns als altres, fins i tot els enemics, com ens ha manat
Jesús. Aquesta llum de l’amor l’hem de portar sempre amb nosaltres per
il·luminar i estimar els de casa i tots els homes amb qui convivim i ens trobem
cada dia. És una llum que sap perdonar tothom perquè escalfa i és una llum
d’amor.

