ST. ANDREU
Jo 6,3-14

(30 de novembre)

1
Andreu és el sant que ha esdevingut el patró de la nostra Parròquia i és
l'Apòstol que ha donat nom al nostre poble de St. Andreu de la Barca. La
seva festa ha de ser per a nosaltres un motiu de relació joiosa entre tots i un
estímul per a donar un pas endavant seguint el seu estil de vida i imitant tot
allò que el va convertir en un dels millors seguidors de Jc i en una persona
atenta i estimadora dels altres.

2
És per tot això, que ens pot ajudar molt aquest text de l'Evangeli: Jo 6,3-14,
sobretot si ens fixem en la persona d'Andreu perquè ell fa costat a Jesús i
l'acompanya arreu on va i està sempre a punt per col·laborar en les seves
accions.
Alhora, Andreu, està molt atent a les persones que l'envolten i s'adona no
només de les seves necessitats (la gana que estan passant), sinó també de la
seva generositat, perquè alguns estan disposats a compartir el poc que els
queda; per exemple: hi ha un noiet disposat a compartir els cinc pans d'ordi
i els dos peixos que es guardava per a menjar després.

3
Andreu no es queda per a si mateix els valors que descobreix i fa pública
aquella solidaritat explicant-la a Jesús, malgrat que la veu només com un
petit gest que no pot resoldre el problema de tanta i tanta gent.
I Jesús, acollint la solidaritat d'aquell noi i agraint la tasca d'Andreu com a
mitjancer, farà la resta; però la farà començant per la pregària (una pregària
d'acció de gràcies!) i posant novament en acció aquell noi generós que s'ha
de desprendre del seu aliment i també la colla dels Apòstols; que no només
hauran de repartir l'aliment, quan tothom està interessat a menjar, sinó que, a
més, caldrà recollir les sobres, quan tothom ja estigui tip, perquè Jc no vol
que es faci malbé l'indispensable per a la vida.
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Nosaltres, també, som convidats a imitar Andreu: com Ell hem de seguir
Jesús a tothora i hem d'estar disposats a col·laborar en les seves accions;
però, també com Ell hem d'estar molt atents a les persones que ens envolten
i no només per a captar les seves necessitats (que es veuen amb relativa
facilitat) sinó també per a descobrir tots aquells que estan disposats a
compartir generosament i que, a partir de les seves possibilitats (siguin
poques o moltes) estableixen una relació solidària amb els altres.
També hem de fer pública aquesta realitat perquè entre nosaltres hi ha
moltes persones solidàries que col·laboren al creixement del RdD (tant si en
són conscients, com si no en són) i que esdevenen un exemple i un estímul
per a tots, sabent que Jesús ho aprofita per dur a terme la seva obra.

