VIDA PARROQUIAL
Del 3 al 10 de febrer 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.

PARRÒQUIA
SANT ANDREU DE
LLAVANERES

* Confessions: 30 minuts abans de les misses i sempre que algú ho demani.
* Casament: Donem l’enhorabona i desitgem molta sort en la nova etapa de
casats a Marc Fontdeglòria Ruiz i Yaiza Nicolau Sans (2 de febrer).
* Projecció d’una pel·lícula: Aquest diumenge 3 de febrer a les 17h. a la Sala
Parroquial, projecció de la pel·lícula “Si Dios quiere”.
* Col·lecta de Mans Unides contra la fam: El proper cap de setmana (9 i 10
de febrer farem la col·lecta contra la fam a totes les misses. La nostra zona
pastoral col·labora en un projecte de Mans Unides al Perú.
* 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
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.

*************************************
3 de febrer 2019. Setmana IV durant l’any. Cicle C. nº 5
Lectures: Jr 1, 4-5. 17-19 1 Co 12, 31-13,13 Lc 4, 21-30

JESÚS, EVANGELITZADOR FRACASSAT?
Lluc narra l’escena de Jesús a la sinagoga de Natzaret amb molt més
detall que no pas Marc i Mateu. I, a més, l’ha escollida com a proclamació
programàtica de tot el que Jesús dirà i farà al llarg de tot el que en diem vida
pública. L’evangeli d’avui comença repetint les paraules amb què Jesús
comença el seu comentari al text profètic que acabava de llegir (evangeli de
diumenge passat). Això provoca la reacció dels qui l’escolten, que troben
estrany que digui només «paraules de gràcia». …¿Què s’esperava la gent de
Natzaret? …¿Paraules de condemna per als no jueus, l’anunci de la destrucció
dels qui eren considerats com a enemics? Potser a nosaltres també ens fa bé
que la Paraula que es proclama a la celebració no estigui sempre d’acord amb
les nostres expectatives, perquè pot ser l’inici d’una reflexió més profunda
sobre la nostra vida i d’un camí de conversió. El problema dels de Natzaret,
però, sembla que va ser la negativa a acceptar que aquesta proposta de
conversió i de veure les coses des del punt de vista de la voluntat salvífica de
Déu els vingués a través d’algú tan senzill com «el fill de Josep».

Jesús prova de fer-los reflexionar recordant els exemples de la gràcia de
Déu oferta a persones que no formaven part del poble de Déu, en època dels
profetes Elies o Eliseu, i que els oients coneixien prou bé. El resultat és la
negativa a acceptar-ho i l’intent de desfer-se de Jesús de forma violenta. Lluc
ens recorda que Jesús és una senyera combatuda, com Simeó havia anunciat a
Maria. Insinua, ja que el seu camí acabarà a la creu.
ELS NOSTRES FRACASSOS I DIFICULTATS
El text evangèlic d’avui –preparat pel fragment de la vocació de
Jeremies a la primera lectura– pot ser un bon motiu de reflexió i de pregària
per tots els qui participem a les diverses
activitats pastorals de la comunitat
cristiana. ¿Com encarem i com vivim les
experiències de fracàs o de poca
acceptació? D’exemples segur que no ens
falten a cada lloc: la minva de participants
a la catequesi, o a les celebracions
dominicals, el progressiu envelliment de
les comunitats, la dificultat per trobar
camins concrets per presentar avui
l’Evangeli a aquells que no el coneixen o el coneixen poc... Jeremies ja va ser
advertit: «T’assaltaran, però no et podran abatre». I alhora se li va dir on
trobaria la força per anar endavant: «Jo et faré costat per alliberar-te». En el
cas de Jesús, recordem com diumenge passat sentíem que havia començat la
seva missió «ple del poder de l’Esperit». L’Esperit Sant que l’havia conduit al
desert on va vèncer les temptacions, ara l’acompanya a no caure en el parany
que volen parar-li els de Natzaret. Si anem prenent consciència que és
l’Esperit Sant i no nosaltres el protagonista de la missió, Ell ens anirà indicant
camins per col·laborar a fer present l’Evangeli en el món d’avui.
EL CAMÍ MÉS GRAN
Tot i que l’escena de Natzaret és prou important, val la pena no passar
per alt el text de Sant Pau. Si fa quinze dies ens deia que és l’Esperit qui
distribueix els diversos dons per al bé de tots i per a l’edificació del cos de
Crist, avui subratlla que el do més gran –i que ha de ser present en el cor i

en la vida de cada creient– és l’amor.
De fet, la descripció de la persona
que estima s’aplica totalment a Jesús.
I només ell ho ha viscut en tota la
seva plenitud. I, seguint Pau, podem
afirmar que és el millor camí que
tenim per ser fidels a l’Esperit i per
fer present el projecte de Déu en el
nostre món. Això demana una
constant conversió de la nostra vida i de les relacions a l’interior de l’Església.
I no posar fronteres en la relació que hem d’establir amb tothom.

SABER VALORAR I SER AGRAÏTS

→ Si avui t’has llevat sense dolor i tens salut, ets més afortunat que milions
de persones que avui estan malaltes, que aquesta setmana no sobreviuran.

→ Si no vius en un país en guerra, si no estàs a la presó, ni vius amb la por de
la tortura, aleshores ets més afortunat que 500 milions de persones.

→ Si pots anar a l’església, al Temple o seguir les teves creences sense ser
perseguit, tens més sort que més de 3 milions de persones en aquest planeta.

→ Si tens menjar a la nevera, i roba a l’armari, i un sostre per viure, i un llit
per dormir, ets més ric que el 75% de la població mundial.

→

Si tens uns estalvis i diner a la butxaca, ja estàs entre el 10% més ric
d’aquest món.. Si has vist els teus pares fer-se vells junts, tens molta sort.

→ Si portes un somriure al teu rostre i ets agraït per tot, ets benaurat perquè la
majoria de gent ho pot fer i no ho fa.

→

Si pots llegir això, ets molt més afortunat que més de 2 mil milions de
persones que no saben llegir.

→ Si pots donar la mà a algú i abraçar-lo, alegra’t, perquè la teva felicitat ja
és molt gran.

