VIDA PARROQUIAL
Del 16 al 23 de desembre 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.
* Celebració comunitària del perdó: Dimarts 18 desembre a les 19h. i a
continuació la celebració de la missa.
* Vida Creixent: Dijous dia 20 de desembre a les 17h. reunió de Vida
Creixent del grup Mare de Déu de Montserrat.
* Concert de les Corals de l’Escola Municipal de Música de Llavaneres:
dimecres 19 desembre a les 18,30h. a l’església.
* Divendres dia 21 de desembre la missa serà a les 10h. del matí, ja que a les
18,30 h. a l’església hi haurà un concert infantil de Nadales per part dels nens i
nenes del Centre d’Estudis Colors.
* Col·lecta de Càritas: el proper dissabte i diumenge 22 i 23 de desembre hi
haurà la tradicional col·lecta nadalenca per Càritas a totes les misses.
* Missa a la Sagrada Família el diumenge 30 desembre a les 17h. en motiu
de la Festa Litúrgica de la Sagrada Família, presidida pel Cardenal Joan Josep
Omella. Els qui estiguin interessats podeu comunicar-ho a la parròquia per tal
de reservar entrades. Tindran un lloc especial reservat els qui celebrin els 25 o
50 anys de matrimoni.
* 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. 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 13 h.

PARRÒQUIA
SANT ANDREU DE
LLAVANERES
*************************************
16 desembre 2018. Setmana III d’Advent. Cicle C. nº 50
Lectures: So 3, 14-18 Fl 4, 4-7 Lc 3, 10-18
EL SENYOR ÉS A PROP
Estem a la meitat de l’Advent, el diumenge Gaudete: «Viviu sempre
contents en el Senyor... el Senyor és a prop». Recordem el sentit de l’Advent:
és la preparació per a la festa del Nadal. «El Senyor és a prop». En aquesta
expressió senzilla hi diem la proximitat del Nadal que s’acosta. Però hi
entenem tot el misteri de la salvació anunciat en unes senzilles paraules; és
l’anunci de la presència joiosa del Senyor en la nostra vida, i alhora, la
seguretat de la vinguda definitiva del Senyor, de la realització plena del seu
Regne de pau i de vida. «El Senyor és a prop». Per això l’Advent és el temps
de l’esperança cristiana. Avui la litúrgia posa en relleu un aspecte fonamental
de l’esperança: l’alegria. «Viviu sempre contents en el Senyor» (segona
lectura). És la joia que ve de la seguretat de la vinguda del Senyor, fidel a la
seva promesa, que porta a la humanitat i a cadascun de nosaltres l’Esperit de
vida i d’amor. Quan l’home espera amb alegria segura l’Esperit de Déu, ja viu
d’allò que espera.
Apareix de nou Joan Baptista que ens acompanya cap a Jesús: «Jo us
batejo només amb aigua, però ve el qui és més poderós que jo... Ell us batejarà
amb l’Esperit Sant i amb foc» (evangeli). El baptisme de Joan és un signe de
la conversió personal; el de Jesús és un signe del do de l’Esperit que ens
renova amb el foc de la vida nova.

LA GENT PREGUNTAVA A JOAN: QUÈ HEM DE FER
Aquesta pregunta expressa la recerca dels deixebles de Joan, i pot
expressar la recerca de tots els temps i de tota la humanitat, potser
especialment la perplexitat de la nostra època: Què hem de fer. Diuen els
especialistes
que
avui
–la
postmodernitat– està de tornada de
molts grans projectes que havien
mogut la societat: democràcia,
justícia, llibertat, drets humans...
Són moments de decepció i
d’interrogants. Després de tantes
experiències, per on hem de tirar.
Joan Baptista dona respostes molt
simples, que fins i tot sorprenen
davant d’una figura tan austera:
«Qui tingui dos vestits, que en doni un... No abuseu de la vostra força...»
(evangeli). Són obres pròpies d’una actitud neta i generosa. Després, Jesús no
va posar exemples com aquests, sinó que va parlar d’una actitud del cor, i per
això va utilitzar un llenguatge molt més radical, cosa que també sorprèn en
una figura tan amable i acollidora de la gent senzilla: «Si algú et pega en una
galta, para-li també l’altra, i si et vol prendre el mantell, no li neguis el vestit»
(Lc 6,29); «ven tot el que tens i dóna-ho als pobres... després vine i segueixme» (Lc 18,22). Al fons, però, aquesta actitud tan radical de la qual parla Jesús
ha de portar a decisions concretes en el tracte amb els de casa, amb els veïns,
al treball, a l’escola, que siguin obertes, generoses, responsables, portades per
l’amor i el servei. Després de totes les experiències que vivim, cal tornar a
recuperar dia rere dia aquestes actituds evangèliques que ofereixen la seguretat
d’un camí realment positiu, humà, constructor del Regne.
(Gaspar Mora)
LA VERITABLE PREPARACIÓ DEL NADAL
La vida és com una carrera d’obstacles per tenir salut, benestar i
felicitat. I si la fe cristiana ens ajuda a creure i esperar que al final superarem
tots els obstacles i arribarem a la meta, podem viure contents. Aquest és el
primer registre de les lectures d’aquest diumenge: “Alegra’t, Israel, i celebraho de tot cor, Jerusalem. El Senyor ha tret fora els qui et condemnaven, ha fet

fugir els teus enemics”. Ho veiem a la primera lectura. I a la segona ens ho diu
Sant Pau: “Viviu sempre contents… El Senyor és a prop”. Aquest és el primer
registre de la Paraula de Déu d’avui.
I llavors ve la segona part, el segon registre. Quan estem convidats a
participar a un sopar compartit amb amics, demanem als organitzadors: “I jo,
què he de fer? Què hi he de dur?”. Davant la notícia que Jesús ve a salvar-nos,
que ve a conviure amb nosaltres per
ajudar-nos a sortir de la crisi, li podem
demanar, com els deixebles de Joan
Baptista li demanaven a ell: “I jo, què
he de fer?” Lo curiós és que nosaltres,
en lloc de fer la pregunta i d’escoltar
després la resposta, ens avancem a
donar la nostra resposta, i segur que ens
pensem ser molt esplèndids:
- “Nosaltres posarem llumets pels carrers”. I ell ens llegeix la paràbola del bon
samarità. I jo sent que ens diu: “Enhorabona si aquests llumets vos serveixen
per veure millor tota la gent que hi ha pels carrers del món i que no tenen qui
els aixequi d’en terra”.
- “Nosaltres farem un bon sopar de família”. I ell ens recorda aquelles paraules
que va dir un dia: “quan us reunireu en nom meu, jo estaré enmig de
vosaltres”. De veritat que en aquest sopar de Nadal ens reunim en nom de
Jesús? Quin lloc hi ocupa ell? Ell que és pau, bé i perdó.
- Nosaltres farem un sopar solidari per ajudar a una ONG. I ell ens repeteix les
paraules de Joan Baptista que hem escoltat avui a la lectura de l’Evangeli:
“Qui tingui dos vestits, que en doni un al qui no en té, i qui tingui menjar que
el comparteixi també amb els qui no en tenen”.
I jo, què he de fer per acollir Jesús, que ve a conviure amb nosaltres i ve
a mostrar-nos el camí de la salvació? Amb paraules d'avui, dir "la salvació"
equivaldria a dir "la solució de les crisis que pateix el nostre món". I quina
crisi pateix el nostre món? És una crisi econòmica o una crisi d’humanitat?
És una crisi econòmica o una crisi de valors?
Demanem-nos quines coses concretes he de fer aquest Nadal per a
preparar la vinguda de Jesús dins la meva vida i dins la meva família.

