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SANT FRANCESC GIL DE FEDERICH
Enrique Benavent Vidal - Bisbe de Tortosa
En l’escrit per a l’any de la vida consagrada (Vida
Diocesana, diumenge 23/11/2014), vaig indicar que la

millor riquesa que els instituts de vida consagrada
han aportat a l’Església són els sants. Per això,
enguany dedicarem un escrit cada mes a meditar
el testimoni de santedat de cristians o cristianes
que van viure en l’estat de consagració. Comencem amb el testimoni d’un sant de la nostra
diòcesi la festa del qual hem celebrat recentment:
Sant Francesc Gil de Federich.
Va nàixer a Tortosa en 1702. Rep el baptisme en
la Catedral i el sagrament de la confirmació en la
capella del palau episcopal. Estudia en el col•legi
de Sant Domènec i Sant Jordi que els dominics
regentaven a Tortosa. És allí quan sent la crida
del Senyor a ingressar en l’Orde de Predicadors.
Rep l’hàbit en 1718 en el convent de Santa Caterina de Barcelona, emetent la professió religiosa
en 1719. Després de cloure els seus estudis és
nomenat professor de filosofia a Barcelona.
Abans de rebre l’ordenació sacerdotal ja manifesta la seua vocació missionera, un desig al que els
seus superiors no accedeixen en un primer moment. Finalment, en 1729, aconsegueix que els
seus superiors l’accepten com a missioner en Filipines. Quan arriba al seu destí, malgrat ell va
manifestar el desig d’anar a “missions vives” (és
a dir, a territoris de missió), el nomenen professor
de teologia i secretari provincial de la província
dominicana del Roser. Accepta amb resignació
aquests encàrrecs, però sense renunciar a la seua
vocació missionera. La malaltia d’un missioner
enviat a Xina és l’ocasió perquè Francesc Gil de
Federich pogue veure realitzat el seu desig. Renuncia al

càrrec de secretari provincial, s’ofereix com a
voluntari per a substituir el missioner malalt i és
enviat a Tonquín.
Dos anys després d’arribar al seu destí comença
la persecució: capturat amb un grup de cristians
natius en 1737, s’ofereix com ostatge a canvi de
l’alliberament dels altres. En la presó no deixa de
predicar l’Evangeli, perquè encara que ell estava
empresonat, deia que “la paraula de Déu no està
encadenada”. Va patir tortures i pressions perquè
despreciara la creu que és el senyal dels cristians.
Es manté ferm i en cap moment cedeix davant les
amenaces. Suporta amb enteresa i alegria les malalties en la presó. En una carta als seus superiors
afirmava: “Pateixo amb alegria per la glòria de
Déu”.
El 22 de gener de 1745, al besar i adorar una creu
que li van oferir perquè la despreciara, és condemnat a mort. Abans de morir rep els sagraments, s’acomiada dels carcellers i els reparteix els seus béns. En el seu testament dirigit els
cristians fa una exhortació: “Estimeu-vos els uns
als altres. Manteniu-vos en la fe de Jesús. Treballeu per difondre-la. No perdeu l’esperança en
Déu, el nostre Pare”. Va predicar l’Evangeli fins
al final.
La seua santedat és el fruit d’una entrega cada dia
més generosa a Déu: primer com a religiós, després com a missioner, finalment en el martiri. Va
viure plenament l’ideal de tot creient que es consagra al Senyor que no és un altre que el de lliurar-li la seua persona i la seua vida.
Que el Senyor ens beneïsca amb la seua gràcia.

Comentari Paraula de Déu
“ Convertiu-vos i creieu en la
Bona Nova”
Avui l'Església ens convida a convertir-nos i, amb
Jesús, ens diu: «Convertiuvos i creieu en la Bona
Nova» (Mc 1,15). Per tant, caldrà fer cas de Jesucrist, tot
corregint i millorant el que
calgui.
Tota acció humana connecta amb el designi

etern de Déu sobre nosaltres i amb la vocació a
escoltar Jesús, seguir-lo en tot i per tot, i proclamar-lo tal com ho feren els primers deixebles,
tal com ho han fet i procurem fer-ho milions de
persones.
Ara és l'oportunitat de trobar Déu en Jesucrist;
ara és el moment de la nostra vida que empalma
amb l'eternitat feliç o desgraciada; ara és el
temps que ens proporciona Déu per a trobarnos amb Ell, viure com a fills seus i fer que els
esdeveniments quotidians tinguin la càrrega divina que Jesucrist —amb la seva vida en el
temps— els ha donat.
No podem deixar perdre l'oportunitat present!:
aquesta vida més o menys llarga en el temps,
però sempre curta, ja que «aquest món que veiem
amb els ulls passa molt aviat» (1Co 7,31). Després,
una eternitat amb Déu i els seus fidels, en plena
vida i felicitat, o lluny de Déu —amb els infidels— en vida i infelicitat totals.
Així, doncs, les hores, els dies, els mesos i els
anys, no són per a malgastar-los, ni per a aposentar-se i passar-los sense pena ni glòria amb
un estèril “anar fent”. Són per a viure —ara i
aquí— el que Jesús ha proclamat en l'Evangeli
salvador: viure en Déu, estimant-ho tot i a tothom. I, així, els qui han estimat —Maria, Mare de
Déu i Mare nostra; els sants; els qui han estat
fidels fins a la fi de la vida terrenal— han pogut
escoltar: «Molt bé, servent bo i fidel: entra al goig
del teu senyor» (Mt 25,23).
Convertim-nos! Paga la pena!: estimarem, i serem
feliços des d'ara.

HORARI DE MISSES
Celebració Dominical
La Serra
6 vespre
Eleuteria Bargalló
Tivissa
8 vespre
Dolores i Enrique
DIUMENGE, III Temps Ordinari
Vandellòs
11 matí
Pel Poble
Tivissa
12.30 matí Antonio i Pepeta
Llaberia
4.30 tarda Funeral Josep
DILLUNS,
Tivissa
7.30 vespre Lluís i Maria
DIMARTS
Tivissa
4.30 tarda Salvador Bladé
DIMECRES,
Vandellòs
No hi ha missa
DIJOUS,
Vandellòs
6.30 vespre Fund. Teodora Santapau
DIVENDRES,
Tivissa
7.30 vespre Antonio i Pepeta
DISSABTE, IV Temps Ordinari
Tivissa
12 matí
Casament Fandos- Cedó
La Serra
6 vespre
Tivissa
8 vespre
Dfts. Porcar Monclus
DIUMENGE,
Vandellòs
11 matí
Tivissa
12.30 matí Maria,Jaume i Mateu

Vida Parroquial

Tivissa.
Enterrament: Dimecres, dia 21 gener: Isabel
Vidal Saladie de 91 anys. Que descansi en Pau

Reunió Consell Economia
Dimarts, 27 gener a les 9.30 vespre

Presentació dels nou-nats
Mare de Déu de l’Hospital
Diumenge 1 febrer.
12.15 matí
Com tots els anys invitem a totes les famílies
que han tingut l’alegria de tenir un fill/a, i en
volen donar gràcies a Déu i posar-los sota la
protecció de la Nostra Mare de l’Hospital.
Benedicció de candeles, presentació del infants
i després anirem tots junt en processó fins
l’església a celebrar l’Eucaristia Dominical.

