VIDA PARROQUIAL
Del 9 al 16 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.
* Festivitat de la Mare de Déu de Lourdes: Dimarts 11 de febrer. Als
Germans Franciscans: 18,30 h. Rosari amb espelmes i a les 19 h. missa.
* Exposició del Santíssim: Divendres 14 de febrer de 10h. a 19 h.
Hi ha disponible un full per apuntar-se als diferents torns.

PARRÒQUIA
SANT ANDREU DE
LLAVANERES
*************************************
9 de febrer 2020. Diumenge V durant l’any. Cicle A. nº 6
Lectures: Is 58, 7-10 1Co 2, 1-5 Mt 5, 13-16

* Vida Creixent: Divendres 14 febrer a les 17h. trobada de Vida Creixent del
grup Sant Andreu.
* Projecció de la pel·lícula “El Chef” de Daniel Cohen. Dissabte 15 de febrer
a les 17h. a la Sala Parroquial.
* 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.

SAL DE LA TERRA I LLUM DEL MÓN
Jesús predica la Paraula de Déu amb goig i alegria. Els seus seguidors
que l’escolten van experimentant, quasi inadvertidament, una nova perspectiva
en la seva vida interior. Es van convertint en «sal i llum» (evangeli). Sal que
dona gust, llum que irradia, i això va transformant la comunitat, conservant el
gust de la fe, i il·luminant la foscor de la tenebra dubtosa.
La sal cura ferides i conserva els aliments i les coses. Els creients hem
de ser sal que ens curi els nostres mals i ens conservi la nostra fe, donant un
bon gust de felicitat a la comunitat humana. Al mateix temps també una llum
que escalfi els cors freds i desfaci l’egoisme.
La llum és un símbol messiànic, com ho deia Isaïes: «El poble que
avançava a les fosques ha vist una gran llum, una llum resplendeix per als qui
vivien al país tenebrós». La llum fa desaparèixer la tenebra, símbol del pecat i
de la mort. El profeta Isaïes ens presenta Jerusalem, símbol de l’Església, com
la ciutat de la llum amb el seu Temple que atreu tothom: «La muntanya del
Temple del Senyor al cim de les muntanyes i per damunt dels turons. Totes les
nacions hi afluiran» .

Una ciutat alta i il·luminada és referent per a tots els que caminen a les
fosques de la nit, o bé s’han perdut pel camí. L’Església ha de ser aquesta
ciutat il·luminada que sigui referent de tots els cristians despistats i de tots els
homes, transforma l’existència humana. La fe cristiana, amb la força de
l’Esperit, serà com una llum que il·lumina els homes que d’alguna manera
cerquen Déu. La vida cristiana ha d’estar il·luminada per la fe en Jesucrist.
No podem separar el culte de la vida. Si ens partim el pa de l’Eucaristia,
també ens hem de partir el pa material amb el que passa gana o necessitat. Del
contrari el nostre culte esdevé fals i la nostra fe una obsessió o una màgia. El
Vaticà II diu que el culte litúrgic demana que «es mantingui vivent allò que
reberen per la fe».
TESTIMONIS DE LA LLUM DE CRIST
La metodologia de sant Pau, en la
segona lectura, parla de ser testimonis
de Déu com un servei humil perquè
resplendeixin els components de la fe
genuïna: el testimoniatge, Jesús
crucificat, la manifestació de l’Esperit i
la mà poderosa de Déu. Aquesta és la
llei i la força del testimoniatge cristià, que més que un convenciment filosòfic
o polític està fonamentat en la força de l’Esperit Sant que obra la conversió i
transforma l’existència humana.
Els cristians hem de ser testimonis de la llum de Crist i l’hem de
proclamar arreu perquè és la llum de la veritat, de la justícia i de la pau. El
món ho espera i té dret a esperar aquest veritable i eficaç testimoniatge. La
llum és signe del sol però no és el sol, així els cristians som també signe de
Déu però no som Déu. La llum del nostre testimoniatge ha de portar a Déu que
és la veritable llum: «Llum de llum, Déu veritable nascut del Déu veritable»,
com resem en el credo. Tal com avui diu Pau als cristians de Corint, la puresa
de la fe i del nostre testimoni són signes que el nostre missatge està en Déu i
ve de Déu. No som membres d’una associació humana sinó que, amb
l’Església, estem en comunió viva amb el Crist vivent.

LA GRÀCIA DIVINA ENS FA TROBAR EL GUST DE LA FE
Si la fe no serveix per donar gust a la
nostra vida serà com la sal que s’ha tornat
insípida, llavors ¿amb què la tornarem
salada?, ¿quina altra podem adquirir? És la
gràcia divina que ens ha de fer trobar el gust
de la fe i l’entusiasme per viure-la, celebrar-la
i comunicar-la. La llum del nostre
testimoniatge i bon exemple ha de resplendir
davant la gent. La llum no passa
desapercebuda. El bon exemple per si mateix
ja és llum, pel sol fet de ser bons cristians ja
som llum per al món.
Una de les paraules més emprades en el temps de Nadal va ser la
paraula «llum». Avui la tornem a trobar referida a nosaltres: Vosaltres sou la
llum del món. Un poble dalt d’una muntanya no es pot amagar. Igualment ha
de resplendir la vostra llum davant la gent. I abans Jesús ha fet servir una altra
metàfora: Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal ha perdut el gust... no serà
bona per a res. La llençaran al carrer i que la gent la trepitgi. Si no som sal, no
som bons per a res, no servim per a res; en canvi si som llum en veure el bé
que hem obrat, glorificaran el nostre Pare del cel. És la diferència entre ser sal
i llum o no ser-ne.
I com ho serem? : Compateix el teu pa amb els qui passen fam, acull a
casa teva els pobres vagabunds, si algú no té roba, vesteix-lo; no els defugis. I
encara després ens recomana: Si no intentes de fer caure els altres, ni els
assenyales amb el dit pronunciant un malefici, si dones el teu pa als qui passen
gana i satisfàs la fam dels indigents s’omplirà de llum la teva foscor, i el teu
capvespre serà clar com el migdia. Si fem tot això llavors serem llum del món
i sal de la terra.

Vosaltres sou la sal de la terra
Vosaltres sou la llum del món

