VIDA PARROQUIAL
Del 10 al 17 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.
* Confessions: 30 minuts abans de les misses i sempre que algú ho demani.

PARRÒQUIA
SANT ANDREU DE
LLAVANERES

* Baptismes: Pel baptisme acollim a la nostra comunitat parroquial a
Ona Perarnau Marini (9 de febrer).
* Col·lecta de Mans Unides contra la fam: Aquest 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.
* Festa de la Mare de Déu de Lourdes: Dilluns 11 de febrer als Germans
Franciscans: 18,30h res del Rosari pel jardí i a les 19h celebració de la missa a
la capella.
* Vida Creixent: Divendres 15 de febrer a les 17h. trobada del grup
Sant Andreu.
* 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.

*************************************
10 de febrer 2019. Setmana V durant l’any. Cicle C. nº 6
Lectures: Is 6, 1-2a.3-8 1Co 15, 1-11 Lc 5, 1-11
Dins l’esquema de l’obra de Lluc, Jesús comença l’activitat d’anunci de
l’Evangeli tot sol. Durant dos diumenges l’hem acompanyat a la predicació de
Natzaret. Després baixa a Cafarnaüm, on sí que és ben acollit i fins més
endavant no comença a cridar deixebles. Segurament l’evangelista vol dir-nos
que el deixeble s’ha d’emmirallar en Jesús, a qui ja ha presentat en diverses
actuacions. A la litúrgia d’avui es destaca el tema de la vocació. La d’Isaïes, la
de Pere i els seus companys; i encara Pau parla de la seva, si fem la versió
llarga de Corintis. Crides que se senten en llocs molt diferents: Isaïes en la
grandiositat del temple; Pere i els seus companys en la feina feixuga de cada
dia. I tant l’una com l’altra indiquen que les persones cridades s’han sentit
captivades per qui els crida i per la seva santedat, alhora que amb por, pecador
i indignes de la missió que intueixen que se’ls demana. Malgrat això, acaben
confiant totalment en el qui les ha cridat, encara que no sàpiguen on això les
portarà.
Twitter del Papa Francesc:
.@Pontifex: “Les Benaurances són un mapa de vida: conviden a tenir
net el cor, a practicar la mansuetud i la justícia, a ser
misericordiosos amb tothom, a viure l’aflicció units a Déu”

POBLE QUE ESCOLTA I SEGUEIX JESÚS
L’escena evangèlica d’avui comença amb una informació molt
important: la gent s’aglomera al voltant de Jesús per escoltar la paraula de
Déu. No és a l’interior de la sinagoga, sinó a la vora del llac. La càtedra des
d’on ell parla i ensenya és la barca de Simó. I segur que aquell grupet de
pescadors l’escoltaven de ben a prop. Amb Jesús, la paraula de Déu no queda
reservada exclusivament per al lloc de culte, sinó que surt a trobar el poble i
cada persona en la vida i les ocupacions de cada dia. No cal que hi hagi el
llibre sagrat per llegir-lo i explicar-ne el sentit. Jesús és la Paraula feta vida,
tota la seva existència és comunicació de Déu.
Després de l’ensenyament
amb paraules, ve el que en
podríem
dir
l’ensenyament
pràctic. Ara, però, amb un grup
molt més reduït, amb Simó i els
seus companys: «Tira endins i
caleu les xarxes per pescar».
Haver escoltat la paraula de Déu
porta a posar plena confiança en
ell i en el seu Fill Jesús, la
Paraula feta carn humana. Simó,
que ja reconeix Jesús com a Mestre, no ho veu gens clar i, malgrat tot, se’n
refia i és capaç de calar les xarxes vencent la por de fer el ridícul. I veu com la
confiança en Jesús i l’obediència a la seva paraula el fan anar molt més enllà
de les seves expectatives. En el desenllaç, Simó ja és anomenat també Pere, i
aquest ja s’adreça a Jesús anomenant-lo no només Mestre, sinó Senyor.
Qui sap si tota l’escena ens està parlant, d’una manera gràfica, de tot el
camí de confiança en Jesús, de capacitat d’escoltar i de refiar-se de la seva
paraula i de seguir-lo incondicionalment que Simó Pere (i els seus companys)
va anar fent al costat del Mestre. Un coneixement de Jesús que suposa també
el reconeixement de la pròpia fragilitat, així com la joia profunda d’acceptar
que ell crida al seguiment i a ser «pescador d’homes», perquè vol associar-nos
a la seva missió. L’aventura de Pere i els seus companys al costat de Jesús és
model del camí que estem convidats a fer tots els creients, tant personalment
com en comunitat. Se’ns recorda, doncs, la importància d’acostar-nos a Jesús

per escoltar i acollir la paraula de Déu i per discernir, amb la llum de l’Esperit
i l’ajuda de la comunitat, què ens demana i quins passos ens convida a fer en la
nostra vida de cada dia.
Sempre serà una paraula que convida a confiar en Aquell que ens la
comunica i va ser el primer de viure-la. Que ens fa vèncer la por i el pensar
que no va per a nosaltres. Que convida a prendre decisions que tenen
repercussions importants en la vida: «Ho deixaren tot i se n’anaren amb ell». I
a tenir la disponibilitat constant d’Isaïes: «Aquí em teniu: envieu-m’hi».
PREGÀRIA A LA MARE DE DÉU DE LOURDES
Oh Verge de Lourdes, Maria Santíssima,
Mare de Déu i Mare de tota persona.
A Vós han arribat les multituds de tots els pobles.
Vós estimeu cadascun dels vostre fills.
Vareu elegir Bernadeta per la seva humilitat i senzillesa.
Ella ens mostra el camí que dona goig al Pare.
Li vareu confiar un missatge que té per senyal la font de la Gruta
i que amb l’aigua ens recorda el baptisme.
Vinc a Vós amb tot el que tinc: us confio les meves preocupacions
i les de tots els altres que també necessiten el vostre auxili.
Doneu-nos la salut, doneu feina i alegria a les nostres llars,
Vós que sou l’esperança de tots els qui arriben a Vós.
Mare i Verge de Lourdes, ensenyeu-nos
a estimar-nos els uns als altres.
Ensenyeu-nos l’evangeli del vostre Fill
i a viure’l per a un món més just.
Feu que la meva família, la meva petita pàtria i
tot el món es mantinguin oberts a Jesús, el
Senyor, i es formi el poble de Déu,
la seva església.
Amb Vós cada dia fem camí cap al Pare pel
Fill, en l’Esperit Sant.
Amén.

