VIDA PARROQUIAL
Del 30 de desembre al 6 de gener 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.
* Confessions: 30 minuts abans de les misses i sempre que algú ho demani.
* Diumenge 30 de desembre (Festa de la Sagrada Família). Horari habitual
de misses en dies festius.
* Dilluns 31 de desembre: Missa de vigília a les 20h.
* Dimarts 1 de gener, Festa de la Mare de Déu: Misses 11,30h. 13h. (a Sant
Pere), i 20h.
*Poesia i Cants de Nadal: Dimecres 2 de gener a les 19h. a l’església
parroquial.
* Diumenge 6 de gener (Epifania): Horari habitual de misses dels diumenges
i Festius.
* Jornada Mundial de la Joventut 2019: Amb solidaritat amb la Jornada
Mundial de la Joventut que es celebrarà a Panamà els propers 26 i 27 de gener,
es farà una trobada a Mataró de totes les delegacions de joventut de Catalunya
el dissabte 26 i diumenge 27 de gener. Per joves entre 14 i 30 anys. Per a més
informació i inscripcions: www.jovesij.com
* 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
*************************************
30 desembre 2018. Festa de la Sagrada Família. Cicle C. nº 52
Lectures: Sir 3, 2-6. 12-14 Col 3, 12-21 Lc 2, 41-52

IMPORTÀNCIA DE LA FAMÍLIA
El tema de la família ocupa sovint l’interès social i el del magisteri de
l’Església. De fet, la família és la cèl·lula social bàsica i caixa de ressonància
dels grans problemes de la societat: qüestió home–dona, sexualitat, relació
entre generacions, infància, joventut, vellesa, malalts, atur... La festa litúrgica
d’avui ofereix el marc adequat per situar l’interès eclesial per la família i posar
en relleu els elements bàsics del pensament cristià.
LA SAGRADA FAMÍLIA EN EL CICLE DE NADAL
Aquest fet és decisiu. El centre del temps de Nadal i de tota la fe
cristiana és la persona de Jesús, Fill de Déu, Germà i Salvador nostre,
especialment en el misteri de la seva Encarnació. Avui els textos litúrgics
subratllen dos aspectes. 1) «¿No sabíeu que jo només podia ser a casa del meu
Pare?» (evangeli) Aquesta expressió de Jesús és el centre del relat evangèlic
d’avui. Lluc vol posar en relleu el veritable centre del misteri de Jesús: la seva
comunió amb el Pare com a Fill. Així comença a preparar la resposta cristiana
a la pregunta d’aleshores i de tots els temps: ¿Qui és aquest?. Aquest accent
estava ja preparat en l’escena entranyable de la primera lectura: l’infant
Samuel és ofert a Déu per la seva mare, Anna.

2) «Després baixà amb ells a Natzaret i vivia sotmès a ells» (evangeli) Aquest
és el segon accent: Jesús, encarnació salvadora del Fill de Déu, va viure en una
família, va ser membre d’un poble. Els homes pertanyem sempre a un grup, i
Déu ens crida a una vida plena no només individual sinó també col·lectiva.
Jesús va viure en el si d’una família, en
un poblet, Natzaret, en una societat
concreta, amb la seva cultura, els seus
valors, la seva llengua, la seva història,
els seus conflictes. La Sagrada Família
va ser l’àmbit on Jesús va aprendre a
ser persona singular dins d’un poble,
del qual n’havia d’experimentar la
grandesa i les febleses.

com l’Església «salva» no només les persones sinó també els grups humans,
especialment aquest bàsic que és la família.
LA COMUNITAT CRISTIANA, UNA GRAN FAMÍLIA
Aquesta és una altra dimensió de la festa d’avui. Ja l’expressió «comunitat»
indica el geni cristià: la creació de grups que es relacionin amb lligams
familiars, que s’estimin. La família està cridada a ser una «petita església» i
les comunitats estan cridades a ser grans famílies, segons l’Esperit evangèlic
d’acolliment, de diàleg, de recerca de la pau veritable.

LA FAMÍLIA SEGONS L’ESPERIT EVANGÈLIC
Avui tenim al davant el gran tema de la família i la manera cristiana
d’entendre-la i de viure-la. La família com a nucli humà bàsic és una caixa de
ressonància de tots els processos culturals. Avui podem constatar les fortes
diferències estructurals a les diferents cultures; i en la nostra, el canvi
vertiginós en pocs anys: lloc de la dona i de l’home, actitud dels fills en les
diverses edats, paper dels avis i de la gent gran, mobilitat, trencaments. Segons
la visió cristiana, la família està cridada a viure aquesta complexa realitat
segons els valors evangèlics. I en el centre, l’amor cristià, amb tota la seva
grandesa, delicadesa i exigència. «El seu manament és que creguem en el seu
Fill Jesucrist i que ens estimem els uns als altres» (segona lectura). Això és fer
de cada família una «petita comunitat cristiana» (Lumen Gentium 11b).
Avui és el moment de fer una crida sobre les nostres relacions familiars.
Cal evitar la sensació que l’Església es trobava millor amb la família
«tradicional» i lamenta els canvis; també aquella família tenia les seves
negativitats i havia de ser salvada. La nostra té les seves formes que s’han de
viure segons l’Evangeli. Cal molta atenció a cada membre familiar per buscar
el millor bé possible per a cadascun. I cal alimentar un clima d’obertura
generosa al bé social, a l’ajuda als més pobres, a la construcció d’una societat
justa i en pau. I tot en un àmbit de pregària, de lectura de l’Evangeli, de
confiança en Déu. Així «imitem els exemples de la Sagrada Família», i és així

L’EUCARISTIA, ÀPAT FAMILIAR
El símbol de la família és la taula. Menjar junts és com un petit sagrament que
expressa l’amor mutu i el fa créixer. També la comunitat familiar cristiana té
una taula: l’Eucaristia. El Senyor es fa present per impulsar l’amor viu i
transformador de les famílies i de les comunitats.
Gaspar Mora
JO SERÉ AMB VOSALTRES CADA DIA, per Sebastià Taltavull
Els cristians proclamem que la raó de ser de les festes de Nadal i de tota festa
cristiana està en Jesús. La més nova i millor notícia és que Déu s’ha fet home
per ser company de ruta d’una humanitat que necessita tenir un referent fiable
que li sigui costat per caminar amb confiança i esperança. Recuperar Jesús ens
dona el goig de tenir-lo sempre al nostre costat, ell que ha dit «Jo seré amb
vosaltres cada dia fins a la fi del món». És el naixement de Jesús! Déu entra
en la nostra història i nosaltres en la seva, una única historia de salvació. És el
millor que ens hagi pogut passar. Aquests dies són per assaborir-ho i viure-ho.
La nova icona del pessebre marca un estil diferent, el que Déu ha escollit per
donar-se a conèixer a través seu i mostrar amb qui s’identifica.

