VIDA PARROQUIAL
Del 24 de febrer al 3 de març 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.
* Defuncions: Preguem Déu per José González Santaliestra (19 febrer).
* Vida Creixent: Dijous 28 de febrer a les 17h. reunió de Vida Creixent del
grup Mare de Déu de Montserrat.
* 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.

*************************************
24 de febrer 2019. Setmana VII durant l’any. Cicle C. nº 8
Lectures: 1 Sa 26,2.7-9.12-13.22-23 1 Co 15, 45-49 Lc 6, 27-38
Després de les benaurances de diumenge passat, avui i diumenge que ve
seguim llegint fragments del «sermó de la plana». El tema que domina avui és
segurament el del perdó i la recerca de la pau i la reconciliació. L’actuació
lleial i magnànima de David envers Saül que trobem al llibre de Samuel és una
bona preparació per escoltar les paraules de Jesús a l’evangeli. Recorda que no
és fàcil perdonar el rival o l’enemic quan hom té l’oportunitat de venjar-se
d’ell o de fer-li pagar el mal que ens hagi pogut fer. Ens ajuda també a
entendre el contingut del missatge la frase inicial de Jesús: «A vosaltres que
escolteu, jo us dic». Hi ressona la benaurança dels qui escolten la paraula de
Déu i la guarden. I alhora ens està dient que tot el que Jesús ens proposa
només té sentit per a aquells que amb cor obert volen acollir la Paraula i
deixar-la fructificar al llarg de la seva vida. Igualment podem trobar-hi un
ressò del que ens deia Pau fa tres setmanes: «El qui estima ho suporta tot».
CONSTRUIR LA PAU SEMBRANT PAU I PERDÓ
Estimar els enemics, fer el bé a qui no ens estima, parar l’altra galta...,
són propostes que només s’entenen des de la profunda convicció de Jesús que
el mal, l’odi o la violència no es podran superar mai anant pel mateix camí.
Cal buscar la reconciliació i la pau començant per pacificar el propi cor i fent a
l’altra persona allò que voldria que em fessin a mi.

Quan llegim aquestes frases avui,
tenim la sort de poder fer quelcom
que no era a l’abast dels qui les
sentien per primer cop: Fixar-nos en
la manera d’actuar de Jesús al llarg
de la seva vida. Aquestes paraules
d’avui són també reflex no només
del seu pensament, sinó de la seva
manera de fer. Ell no va voler fer ni
va deixar que els deixebles fessin
res contra els samaritans que no el
volien rebre . Va impedir que els
deixebles actuessin amb violència
quan el van agafar a l’hort de les Oliveres . Va fer reflexionar aquell que li va
donar una bufetada. I especialment va pregar al Pare que perdonés els qui
l’estaven crucificant, i encara els va disculpar. I això és ben actual en la nostra
vida diària, on som testimonis de tanta violència verbal i fins i tot física en tots
els àmbits de la vida. Per això pot ser bo donar relleu a l’anomenada «regla
d’or» que apareix al centre de la primera part de l’evangeli: «Feu als altres
allò que voleu que ells us facin».
SER CRISTIÀ NO ÉS VIURE COM TOTHOM
A partir de la regla d’or, les paraules de Jesús canvien una mica.
Compara la vida del deixeble amb la de la persona que viu sense fe. També el
qui no té fe fa el bé als seus amics o a les persones de la seva família o actua
per altruisme. Ara bé, el fet de tenir fe i de voler viure com a deixebles de
Jesús ens ha de moure a donar un pas més. I aquest pas consisteix a prendre
com a model de la nostra actuació l’amor compassiu i misericordiós del Pare.
O el viure com a filles i fills de l’Altíssim. Al cap i a la fi, tot el que Jesús fa i
ens proposa de fer, és fruit de la relació filial, íntima i fidel que l’uneix al Pare.
Dit amb paraules de Pau de la segona lectura d’avui, se’ns demana que
comencem ja ara a viure com «el segon home», és a dir, com Jesucrist, deixant
que la força de l’Esperit i de la resurrecció actuïn en la nostra vida.

LA LITÚRGIA, DINAMITZADORA DE LA VIDA CRISTIANA
A cada celebració, el tema del perdó i de la misericòrdia hi són ben
presents. Mai no comencem sense demanar i rebre el perdó que el Pare ens
concedeix amb tota generositat. Tots els qui formem part de l’assemblea
litúrgica som pecadors que hem estat i som perdonats contínuament. I això no
ens ha d’humiliar, sinó fer-nos sentir la joia profunda de ser persones
estimades i valorades. I obertes a rebre de Déu tots aquells dons amb què vol
omplir la nostra vida. La mesura de Déu de què Jesús parla al final de
l’evangeli és que Déu no en té, de mesura: ell es dona totalment, i la nostra
capacitat de rebre els dons del Pare està en relació directa amb la capacitat de
donar i donar-nos als germans. Abans de combregar, en la pregària del
Parenostre i en el cant de la fracció del pa (Anyell de Déu) tornem a demanar
el perdó i la capacitat de perdonar i perdonar-nos mútuament. I, si ens saludem
els uns als altres donant-nos i demanant la pau per a tothom, això indica que
volem viure reconciliats amb Déu i amb els germans.
SETMANA DE LA FAMÍLIA.
de l’1 al 10 de març del 2019.
Les diòcesis amb seu a Catalunya dediquen
una setmana a promoure els valors familiars i a
pregar per la família. El lema d’aquest any es “La
família, bressol i referència de la nova
humanitat”. Ens convida a considerar que, en
Jesús, Déu s’ha encarnat en una família. Ens
remarca que la família és el lloc on l’amor de Déu no es cansa de generar vida
i on la humanitat renovada descobreix la joia de viure en pau i estimació. Per
portar aquest goig al món, el Papa Francesc va voler que es dediqués a donar
testimoni que la crida de la seva exhortació a viure d’acord amb “La joia de
l’amor” és possible. Així també ho ha manifestat el Sínode dels Joves celebrat
el passat més d’Octubre. Amb la seva decisió de fonamentar-se en l’amor, les
famílies entren en el somni de Déu i confirmen als joves que viure en l’amor
no és una quimera impossible. Aquesta setmana ens convida a renovar l’amor
familiar que esdevé força pels joves, companyia pels grans i esperança per la
humanitat.

