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“Ells han vençut per la sang de l'Anyell i pel
testimoniatge del seu martiri” (Ap 12,11)
La beatificació a Tarragona el proper dia 13 d'octubre de 522 màrtirs de la persecució religiosa durant la contesa civil espanyola del
segle XX, ens omple d'una joia serena i profunda. Ells van donar
generosament la seva vida per amor al Crist i a la seva Església. De
forma injusta i cruel els fou arrencada la vida a la terra, però el seu
sacrifici no es podia perdre, ja que ells triomfaven mentre eren occits. Ara són benaurats, canten al cel la glòria del Senyor, el Rei dels
Màrtirs, reben el reconeixement de l'Església que els declara fills escollits i plens de virtut, i intercedeixen per tots nosaltres, mentre
continuen mostrant-nos el camí estret de la fidelitat a Déu.
En l'Any de la fe necessitem admirar la bellesa dels seus testimoniatges que ens faran més valents a nosaltres, i més semblants a Déu
Pare misericordiós. Ells perdonaren els seus botxins, com Jesús a la
Creu, i ens ensenyen a ser portadors de reconciliació i de pau. Mai
més la persecució per idees o creences, mai més les lluites entre germans, i que brilli sempre el respecte mutu, la llibertat i la comunió
entre tots els homes i els pobles. Que la sang dels nostres estimats
màrtirs i els sofriments de tanta gent innocent ens aportin gràcia,
santedat, perdó, esperança i amor sacrificat.
Els seus noms estan inscrits en "el llibre de la vida de l'Anyell degollat" (Ap 13,8) i els volem recordar, estimar i honorar de tot cor.
"Aquests són els qui vénen de la gran tribulació –diu l'Escriptura-.
Han rentat els seus vestits amb la sang de l'Anyell i els han quedat
blancs" (Ap 7,14).
Ens recordava en Concili Vaticà II: "És un deure de l'Església de fer
present i quasi visible Déu Pare i el seu Fill encarnat, tot renovantse i purificant-se sense parar, guiada per l'Esperit Sant. Això s'obté
en primer lloc pel testimoniatge d'una fe viva i madura, educada
precisament per a poder copsar amb claredat les dificultats i superar-les. Un testimoniatge insigne d'aquesta fe el donaren i el donen
molts màrtirs. Aquesta fe ha de manifestar la seva fecunditat impregnant tota la vida, fins profana, dels creients, i movent-los a la
justícia i a l'amor, sobretot envers els pobres" (G.S. n.21). Demanem
per a nosaltres la gràcia de la fidelitat al Crist, per damunt de les
nostres pròpies vides i alegrem-nos amb l'alegria que ve del cel i els
màrtirs transmeten
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Paraula de Déu
“Som uns servents
que no mereixen recompensa:
hem fet només el que havíem de fer”
Avui, el Crist ens torna a
parlar de servei. L'Evangeli sempre insisteix en
l'esperit de servei. I ens hi
ajuda el fet de contemplar
el Verb de Déu encarnat
—el servent de Yavhè,
d'Isaïes— que «s'anorreà
prenent la condició de servent, d'esclau» (Fl 2,2-7).
Crist també afirma: «Jo sóc enmig de vosaltres com
el qui serveix» (Lc 22,27), ja que «el Fill de l'home
no ha vingut a ser servit, sinó a servir i a donar la
seva vida com a rescat per tothom» (Mt 20,28). L'exemple de Jesús es concretà, en una ocasió, fent la
feina d'esclau en rentar els peus dels seus deixebles.
Volia amb aquell gest deixar ben palès que els seus
seguidors havien de servir, ajudar i estimar, els uns
als altres, com a germans i servidors de tots, tal com
proposa la paràbola del bon samarità.
Tota la vida cristiana l'hem de viure amb aquest sentit de servei sense pensar que estem fent quelcom
d'extraordinari. Tota la vida de família, la professional i la social —en el món polític, econòmic, etc.—
s'ha de veure amarada per aquest esperit. «Per a servir, servir», afirmava sant Josepmaria Escrivà; ell
volia donar a entendre que per a “ser útil” s'ha de
viure una vida de servei generós sense buscar honors, glòries humanes o aplaudiments.
© evangeli.net
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Tivissa
Horaris de la Parròquia (fins Pasqua)
F

- Misses
-Dimarts i Dijous 7 vespre (capella Hospital)
- Dimecres i Divendres 7.30 matí (capella Hospital)
- Dissabtes i vigílies 7.30 vespre
- Diumenge i Festes de precepte 11 matí
- Confessions
Dimarts i Dijous 6.30 a 6.55 vespre a l’Església
Dissabtes de 6.45 a 7.25 vespre
- Sempre que es demani i no sigui l’hora de
començar la missa
-Exposició del Santíssim
Dijous 6.30 vespre
Primer Divendres de Mes de 9.30 a 10.30 vespre

Catequesis de Primera Comunió
Dissabte 6.30 vespre - Casa abadia
Catequesi de Confirmació
Les properes confirmacions seran el 2015;
aviat avisarem quant comencem la catequesi
Despatx Parroquial
Dimarts i Dijous de 7.30 a 8 vespre
Hores concertades 696 86 60 40
Recerca història de documents 1er i 3er dimecres
de mes amb cita prèvia.
Visita als malalts
Sóc conscient que fins ara no s’ha fet com deuria
;però a partir d’aquest diumenge es pesarà a visitar
els malalts un diumenge al mes. Tots aquells que
vulguin rebre l’Eucaristia que m’ho facin saber
Capelleta de la Sagrada Família
Es prega que aquelles persones que tenen la capelleta que la portin el dia corresponent. Hi ha queixes que no arriba a les cases i hem pogut apreciar
que sempre son els mateixos que l’atracen
Consell Parroquial
Des de fa dos cursos que ja no ens reunim, estem
preparant un nou consell tots aquells que hi vulguin participar en la formació del nou que m’ho
facin saber. Una vegada constituït les reunions
seran un dimarts al mes. - Aquest consell no es
per tractar del temes econòmics, sinó pastorals ja
que el consell es va constituir a finals del curs
passat.
Consell d’Economia
És va constituir a final del curs passat i està format
per: J. Asenjo, A. Borràs; S. Borràs i Jl. Pelegrí i
es reuneix de manera periòdica un cop al més
- Reunió de catequistes
Tots aquells que vulguin col·laborar en els diferents nivells de lla catequesi de la parròquia estan
convocats el proper dimarts, dia 8 d’octubre a les
10 de la nit a la casa abadia.

