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DOMUND 2017: LA MISSIÓ EN EL COR DE LA FE
Enrique Benavent Vidal – Bisbe de Tortosa

Diumenge que ve celebrarem en tota l’Església la jornada
mundial de les missions, més coneguda com el dia del
Domund. Fins fa unes dècades la idea de la missió despertava
entusiasme entre els cristians, i la celebració d’aquest
diumenge mobilitzava els catòlics de totes les edats.
Actualment hem de reconèixer que per a molts és una jornada
que passa desapercebuda. I açò no hauria de ser així, perquè,
com ens ha recordat el papa Francesc en el seu missatge
d’enguany, la missió està “en el cor de la fe cristiana”. Qui ha
conegut Crist, ha trobat l’alegria i l’esperança i, per això,
desitja que tots els homes puguen arribar a conèixer-lo i
estimar-lo, i s’alegra de què això siga realitat. La missió no és,
per tant, un element secundari en la vida de l’Església.
Aquesta és missionera per naturalesa: “si no ho fóra (ens diu
el papa Francesc), no seria Església de Crist”.
La missió no pretén fer una església més poderosa ni més
forta humanament parlant; tampoc propagar una ideologia
religiosa o una proposta ètica sublim. Es tracta d’oferir al món
allò que més necessita: al mateix Jesucrist. L’Evangeli és una
persona. Quan aquest s’anuncia, Jesús es converteix
novament en contemporani nostre. Com a Bon samarità
continua curant les ferides sagnants de la humanitat, i com a
Bon pastor busca sense parar els qui s’han perdut per camins
tortuosos i sense meta. Tot home, especialment aquells que
pateixen i estan sense esperança, necessiten de Crist, que és
Camí, Veritat i Vida.
Si tots els homes conegueren i estimaren Jesús, segurament
el nostre món seria millor: hi hauria més justícia, més pau i
amor entre els homes. El Regne que va començar amb Ell,
seria més visible en el nostre món. La missió ens recorda que
Jesucrist, i no el poder o els diners, és el camí de l’Església,
perquè és el tresor més gran que aquesta pot oferir a la
humanitat. En Ell, i no en altres coses, està el poder
transformador de l’Evangeli. L’anunci de Crist és el camí més
net i generós per a la transformació del nostre món. Ajudar a
les missions és una forma de treballar per un món més digne
de l’ésser humà.
La jornada del Domund ha de ser per a tots els catòlics un dia

d’oració per aquells que, moguts per un gran amor a Jesucrist i als
germans, han deixat la seua casa i la seua terra i han entregat la
vida a la causa del Regne de Déu. La vocació missionera exigeix
no tindre por de donar-ho tot per Crist, perquè es té la certesa que
sempre ens dóna molt més del que nosaltres li puguem donar a
Ell.
Els missioners generalment viuen la seua missió en un context de
pobresa. Necessiten per això la col·laboració i la solidaritat de tots
els catòlics. La nostra generositat amb ells és una forma de
compromís amb la causa de l’Evangeli. Que la jornada del
Domund d’enguany ens ajude a fer que la passió per la missió no
s’apague en el cor de l’Església.

El lema del Domund de este año: “Sé valiente, la misión te
espera” invita a ser valientes y comprometerse a fondo con la
labor misionera de la Iglesia.
“Sé valiente”. El papa Francisco invita continuamente a retomar
la audacia del Evangelio. Coraje y valentía para salir de nosotros
mismos, para resistir la tentación de la incredulidad, para
gastarnos por los demás y por el Reino, para soñar con llegar al
más apartado rincón de la Tierra.
“La misión te espera”. Es la hora de tener valor para tomar
parte en la actividad misionera de la Iglesia. Hasta el último
confín, sin límites ni fronteras. Todos estamos llamados a la
misión. El anuncio del Evangelio es una necesidad del creyente.
“La misión en el corazón de la fe cristiana”. Lo recuerda el
Papa Francisco en su mensaje para la Jornada Mundial de las
Misiones 2017. La mayoría de los bautizados viven la misión en
su vida diaria, algunos son enviados por la Iglesia como
misioneros; pero todos sienten la necesidad de transformar su
existencia en un compromiso misionero. Se trata de “salir de la
propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que
necesitan la luz del Evangelio” (Exhort. ap. Evangelii gaudium,
20)..

CONTEMPLAR L'EVANGELI
«Aneu, doncs, a les cruïlles dels camins i
convideu a les noces tothom que trobeu»

HORARI DE MISSES
Dissabte 14
Tivissa

20:00 Teresa

Diumenge 15 d'octubre XXVIII temps Ordinari
Tivissa

10:00 Domingo i Elvira

El Masroig

11:45

El Molar

13.00

Dilluns 16
Avui, Jesús ens mostra el rei (el Pare), tot convidant —per
mitjà dels seus “servents” (els profetes), al banquet de
l'aliança del seu Fill amb la humanitat (la salvació). Primer ho
va fer amb Israel, «ells no hi volien anar» (Mt 22,3). Davant la
negativa, el Pare no deixa d'insistir: «Ja tinc preparat el meu
banquet (...), tot és a punt; veniu a les noces» (v. 4). Però
aquest desfavor, d'escarni i mort dels servents, suscita
l'enviament de les tropes, la mort d'aquells homicides i la
crema de la “seva” ciutat (cf. Mt 22,6-7): Jerusalem.
Així, per altres “servents” (apòstols) —enviats a anar per «les
cruïlles dels camins» (Mt 22,9): «Aneu, doncs, a tots els
pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los...», dirà més
tard el Senyor Jesús a Mt 28,19— fórem convidats nosaltres,
la resta de la humanitat, és a dir, «tots els qui van trobar,
bons i dolents; i la sala del banquet s'omplí de convidats» (Mt
22,10): l'Església. Tot i així, la qüestió no és solament estar a
la sala de les noces per la invitació, sinó que la cosa té molta
relació també amb la dignitat amb què s'hi és («vestit de
noces», cf. v. 12). Sant Jeroni comentà al respecte: «Les
vestimentes de festa són els preceptes del Senyor i les obres
acomplertes segons la Llei i l'Evangeli, que són els vestits del
nou home». És a dir, les obres de la caritat amb què cal
acompanyar la fe.
Sabem que la Mare Teresa, totes les nits, sortia als carrers
de Calcuta a recollir moribunds per tal de donar-los, amb
amor, un bon morir: nets, ben acollits i, si era possible,
batejats. Una vegada comentà: «No tinc por de morir, perquè
quan sigui davant del Pare, hi haurà tants de pobres que li
vaig lliurar amb el vestit de noces, que sabran defensar-me».
Benaurada ella! —Aprenguem nosaltres la lliçó.

El Masroig
Bateig
Diumenge, 15 d'octubre, ha rebut el baptisme
Laura Galimany Margalef.
Amonestació
En, Xavier Vives Roig, solter de Reus, amb na,
Estefania Barceló Vernet, soltera de El Masroig.
Si algú sap algun impediment pel qual aquest matrimoni no es pot celebrar, està obligat, en consciència a manifestar-ho.
Data celebració matrimoni: 4 de novembre de
2017.
Tómbola Mans Unides
Recollida per a la Tómbola a la Farmàcia i la Botigueta.

Tivissa (centre de dia)

18:00 Pere Vidal

Dimarts 17
Tivissa (Capella de l'Hospital) 10:00 Francisco Escoda
Josep i Pepita
El Molar

17:00

El Masroig

18:00

Divendres 20
Tivissa (Parròquia)

18:00 Francisco Escoda

Dissabte 21
La Serra

18:00 Rosita Cedó

Tivissa

20:00

Diumenge 22 octubre XXIX temps Ordinari
Tivissa

10:00 Salvador i Maria

El Masroig

11:45

El Molar

13:00

Tivissa
Enterrament
Dimecres, 11 d’octubre, Josep Maria Aragonès Rovira de 89
anys. Doneu-li Senyor el Repòs Etern
Casament
Divendres, 13 d’octubre, han contret matrimoni canònic
Jorge Diez Jiménez i Ingrid Aragonès Margalef.
Amonestació
En, Josep Maria Gonzalez Pentinat, solter de Benissanet,
amb na, Noelia Pallisé Serrano, soltera de Tivissa.
Si algú sap algun impediment pel qual aquest matrimoni no
es pot celebrar, està obligat, en consciència a manifestar-ho.
Data celebració matrimoni: 4 de novembre de 2017.
Tómbola Mans Unides
Recollida per a la Tómbola del 9 al 20 d'octubre a casa de
Ramon Màdico.

El Masroig – El Molar
La Serra d'Almos - Tivissa
Si algun malalt desitja rebre la comunió a casa que ho comuniqui al mossèn.
Si algú desitja rebre aquesta fulleta per correu electrònic o
per WhatsApp que ho comuniqui al mossèn.

