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Diumenge XXIX del temps ordinari

AUDIÈNCIA GENERAL
Dimecres 18 d'octubre de 2017

Queridos hermanos y hermanas:
Hoy reflexionamos sobre el contraste que existe
entre la esperanza cristiana y la realidad de la
muerte. Nuestra civilización moderna trata de
suprimir y disimular la muerte, hasta el punto de
que cuando llega nadie está preparado, ni tiene
tampoco los medios para darle un sentido. La
muerte es un misterio, manifiesta la fugacidad de la
vida, nos enseña que nuestro orgullo, ira y odio,
son sólo vanidad; que no amamos lo suficiente,
que no buscamos lo esencial. Pero también nos
indica que solamente el bien y el amor que
sembramos mientras vivimos permanecerán.
Como hemos escuchado en la lectura del
evangelio, Jesús es el único capaz de iluminar el
misterio de la muerte. Con su actuar nos enseña
que sentir dolor ante la pérdida de un ser querido
no es contrario a la esperanza. Su oración al Padre,
Origen de la vida, nos revela que la muerte no
forma parte de su designio amoroso, y que Jesús
mismo, con su obediencia total al Padre, restaura el
proyecto original de Dios y nos otorga la vida en
abundancia.
En varios pasajes evangélicos, en que Jesús se
confronta con la muerte, pide que no se tenga
miedo ante ella, sino que se confíe en su palabra y
se mantenga viva la llama de la fe. A la evidencia
de la muerte, Jesús opone la luz de su potencia,
que también extiende sobre cada uno de nosotros,
pequeños e indefensos frente al enigma de la
muerte, y Jesús nos asegura: «Yo soy la
resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque
haya muerto, vivirá».
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ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN AÑO JUBILAR
DEL CENTENARIO DE LAS APARICIONES DE
NUESTRA SEÑORA DE FÀTIMA
¡Salve, Madre del Señor,
Virgen María, Reina del Rosario de Fátima!
Bendita entre todas las mujeres,
eres la imagen de la Iglesia vestida de la luz pascual,
eres la honra de nuestro pueblo,
eres el triunfo sobre la marea del mal.
Profecía del Amor misericordioso del Padre,
Maestra del Anuncio de la Buena Nueva del Hijo,
Señal del Fuego ardiente del Espíritu Santo,
enséñanos, en este valle de alegrías y dolores,
las verdades eternas que el Padre revela a los pequeños.
Muéstranos la fuerza de tu manto protector.
En tu Inmaculado Corazón,
sé el refugio de los pecadores
y el camino que conduce hacia Dios.
Unido (unida) a mis hermanos
en la fe, la esperanza y el amor,
a ti me entrego.
Unido a mis hermanos, por ti, a Dios me consagro,
oh Virgen del Rosario de Fátima.
Y, en fin, envuelto en la Luz que de tus manos proviene,
daré gloria al Señor por los siglos de los siglos.
Amén.

CONTEMPLAR L'EVANGELI
«Doneu al Cèsar el que és del Cèsar, i a
Déu el que és de Déu»

HORARI DE MISSES
Dissabte 21
La Serra d'Almos

18:00 Rosita Cedó

Avui, se'ns presenta a la
nostra consideració una
"famosa" afirmació de
Jesucrist: «Doneu al
Cèsar el que és del
Cèsar, i a Déu el que és
de Déu» (Mt 22,21).

Tivissa

20:00 Teresina Porcar

No entendríem bé aqueixa frase sense tenir en compte el
context en que Jesús la diu: «els fariseus van planejar la
manera de sorprendre Jesús en alguna paraula
comprometedora» (Mt 22,15), i «Jesús és va adonar de la
seva malícia» (v. 18). Així, doncs, la resposta de Jesús és
calculada. En escoltar-la, els fariseus van quedar sorpresos,
no se l'esperaven. Si clarament hagués anat en contra del
Cèsar, l'haguessin pogut denunciar; si hagués anat
clarament a favor de pagar el tribut al Cèsar, se n'haguessin
anat satisfets de la seva astúcia. Però Jesucrist, sense parlar
en contra del Cèsar, l'ha relativitzat: cal donar a Déu el que
és de Déu, i Déu és Senyor fins i tot dels poders d'aquest
món.

Dilluns 23

El Cèsar, com tot governant, no pot exercir un poder arbitrari,
perquè el seu poder se li és donat en penyora; com els
servents de la paràbola dels talents, que han de respondre
davant del Senyor de l'ús del seu argent. En l'Evangeli de
sant Joan, Jesús diu a Pilat: «No tindries cap poder sobre mi
si no l'haguessis rebut de dalt» (Jn 19,10). Jesús no es vol
presentar com un agitador polític. Senzillament, posa les
coses al seu lloc.
La interpretació que s'ha fet a vegades de Mt 22,21 és que
l'Església no s'hauria de "ficar en política", sinó només
ocupar-se del culte. Però aqueixa interpretació és totalment
falsa, perquè ocupar-se de Déu no és només ocupar-se del
culte, sinó preocupar-se per la justícia, i pels homes, que són
els fills de Déu. Voler que l'Església romangui en les
sagristies, que es faci la sorda, la cega i la muda davant els
problemes morals i humans del nostre temps, és prendre a
Déu el que és de Déu. «La tolerància que només admet Déu
com a opinió privada, però que li nega el domini públic (...) no
és tolerància, sinó hipocresia» (Benet XVI).

El Masroig
Enterrament
Dilluns, 16 d’octubre, Paco Aguiló Folch. Doneuli Senyor el Repòs Etern.
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.

Diumenge 22 d'octubre XXIX temps Ordinari
Tivissa

10:00 Salvador i Maria

El Masroig

11:45

El Molar

13.00

Tivissa (centre de dia)

Sisco

18:00 Teresina Porcar

Dimarts 24
Tivissa (Capella de l'Hospital) 10:00 Dolores i Enrique
El Molar

17:00

El Masroig

18:00 Paco Aguiló Folch

Divendres 27
Tivissa (Parròquia)

18:00 Teresina Porcar

Dissabte 28
La Serra

18:00 Maria Cedó

Tivissa

20:00 Lluís i Maria
Fm. Porcar Monclús

Diumenge 29 octubre XXX temps Ordinari
Tivissa

10:00 Antonio i Pepeta

El Masroig

11:45 Paco Aguiló Folch

El Molar

13:00

Tivissa
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.
Reunió pares 2n curs confirmació
Dilluns, dia 23 d'octubre, a les 20:00 h reunió a la casa
Abadia.

El Masroig – El Molar
La Serra d'Almos - Tivissa
Divendres, 27 d'octubre a les 21:30 h, vetlla de pregàriamensual a la casa de Sant Enric d'Ossó a Vinebre.
Esteu tots convidats.

