VIDA PARROQUIAL
Del 3 al 10 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.
* Confessions: 30 minuts abans de les misses i sempre que algú ho demani.
* Inici de la Quaresma: El proper dimecres 6 de març (Dimecres de
Cendra) iniciem la quaresma amb la missa a la parròquia a les 19h amb la
imposició de les cendres. Aquest dia no hi haurà la missa de les 10h del matí
als Germans Franciscans.
El proper diumenge 10 de març (I diumenge de Quaresma) començarem el
Via Crucis a la parròquia a les 19h. També es reprèn la missa dels diumenges
a les 20h.
* Vida Creixent: Divendres 8 de març a les 17h. reunió de Vida Creixent del
grup Sant Andreu.
* Conferències quaresmals: Com cada any se celebren unes conferències
quaresmals per tot l’arxiprestat. Seran el dilluns, dimarts i dimecres 11, 12 i 13
de març a les 20,30h a l’església de Sant Josep de Mataró. Els ponents seran:
Domingo Torres, Anna Almuni i el bisbe auxiliar Antoni Vadell.
* 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.

PARRÒQUIA
SANT ANDREU DE
LLAVANERES
*************************************
3 de març 2019. Setmana VIII durant l’any. Cicle C. nº 9
Lectures: Sir 27, 4-7 1 Co 15, 54-58 Lc 6, 39-45
Som al darrer diumenge de la primera etapa del temps de durant l’any.
Dimecres que ve ja començarem la Quaresma. I aquest any coincideix que és
el darrer diumenge que llegim el «sermó de la plana» segons Lluc; i també la
primera carta als Corintis a la segona lectura. La litúrgia de la paraula ens
suggereix que pot ser un bon moment per preguntar-nos si la celebració de
cada diumenge, l’aliment que prenem de la taula de la Paraula i de
l’Eucaristia, va produint fruit en la nostra vida.
Els darrers tres diumenges hem llegit l’anomenat “sermó de la plana”.
En podem treure dues conclusions:
* El no estimar ens fa cecs, incapaços de fer el bé, o de poder treure la brossa
de l’ull dels qui tenim més a prop. No estimar és precisament voler corregir en
l’altre la biga que portem sobre els nostres ulls, deformant-nos la visió. El no
estimar ens fa caure en un clot d’on només en podem sortir si aprenen a ser
com el Mestre.
* L’únic fruit, doncs, que ens cal produir és la nostra forma d’estimar,
aquella forma d’amor especifica nostra, que caracteritza el nostre arbre, la que
ve de les nostres arrels més fondes. La que ens fa treure, del tresor del nostre
cor, la bondat. Una responsabilitat inalienable, l’única que ningú més que
nosaltres pot donar.

ELS BONS FRUITS
Les paraules de Jesús d’avui indiquen que l’Evangeli és per ser viscut.
O perquè produeixi bons fruits. Bons fruits que han de començar per aquells
que tenim la missió de proclamar-lo. Per tant, hi a una crida a la coherència de
vida. I una afirmació que la millor proclamació de l’Evangeli és viure’l de
manera joiosa i transparent. L’Església ens recorda que la primera missió dels
qui escoltem la Paraula i participem de
l’Eucaristia és donar-ne testimoni amb la
pròpia vida. Val la pena recordar també
que Jesús no ens demana només una
coherència de vida personal, o que cadascú
individualment doni bons fruits. La vida
cristiana té una dimensió comunitària que
li és essencial. I el papa Francesc, per
exemple, ens recorda que és tot el poble de
Déu el que ha de produir bons fruits, que
viure l’Evangeli amb coherència és un
camí comunitari i mai individualista. Això
deu voler dir que les nostres parròquies i entitats d’Església han d’oferir
l’ambient on tots es puguin sentir en família, ajudats a créixer en la fe, a
superar les dificultats del dia a dia. Llocs on la celebració de l’Eucaristia sigui
realment una trobada familiar i on la Paraula es pugui compartir com el pa de
cada dia. I les comunitats cristianes estan cridades a ser, igualment, el lloc on
els infants, adolescents i joves es van introduint i integrant en la vida del poble
creient, com a deixebles i testimonis de Jesús, on van descobrint la pròpia
vocació. I des d’on se’ls ajuda i acompanya per participar de manera activa i
responsable a la vida social i política.
INICI DE LA QUARESMA, Joan-Enric Vives, bisbe de la Seu d’Urgell.
Aviat començarem la Quaresma, que compren els quaranta dies de preparació
per a la Pasqua. Hi ha un inconvenient: Aquest temps especialment fort de
preparació el celebrem cada any, i és molt difícil evitar la sensació de rutina,
de veure arribar amb desgana una cosa ja coneguda. Un altre aspecte negatiu
és la manca de ressò social. Ara, al nostre món, la quaresma significa ben poca

cosa per a la major part dels nostres conciutadans, fins i tot entre els creients
practicants. És bo, doncs, que amb motiu de la Quaresma - Pasqua tornem a
fer-nos conscients d'allò que és la fe cristiana. El centre és Jesucrist, la seva
persona i el seu missatge; el misteri de la seva mort i resurrecció.
El nostre moment històric està ple
de preguntes, de sofriments i de
frivolitats. Nosaltres creiem que
també aquest nostre món pot trobar
la veritable llum de la vida en el
missatge de Jesús, en la seva
Pasqua. No hi ha més camí ample i
confortable que aquest: el misteri de
Jesús i el seu mateix procés personal
ens proposen com a veritable camí per a la vida humana la conversió personal
i comunitària, segons l'Esperit.
En aquest context té sentit l'exercici quaresmal, com el temps favorable
per tornar a posar cada cristià i cada comunitat davant del misteri de Jesucrist,
com a camí veritable; i davant la pròpia vida com la única cosa que tenim a les
mans. Es tracta, per tant, de progressar en la tasca d'aprendre a viure. Una
crida a superar la frivolitat i la superficialitat, per buscar amb força l'únic
necessari.
La fórmula Recorda't, home, que ets pols i a la pols tornaràs ens vol fer
veure la caducitat de tot, àdhuc de la nostra vida. La cendra recorda el nostre
engany constant sobre tantes coses que fingeixen omplir-nos el cor, però que
no ens poden donar la vida; coses, de lluny, aparentment denses i atractives, de
prop, etèries i repulsives.
La cerimònia d'avui és una crida a la conversió. És a dir, a reconèixer
amb cor penedit l'engany que vivim a causa del pecat, i a canviar els objectius
profunds de la nostra vida.
Tot ens porta a preparar un cor obert i sincer, a purificar les nostres
intencions. L'ajuda als altres, la pregària i l'ascètica han d'ésser assumits i
exercitats amb un cor sincer davant Déu, i no pas per a ésser ben vistos o per a
pròpia complaença. Tot, a semblança del Fill de Déu. Procurem fer de la
nostra Quaresma un itinerari per a la contemplació i la vivència del camí de
Jesús.

