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AMB TU SOM UNA GRAN FAMÍLIA
Enrique Benavent Vidal – Bisbe de Tortosa
La comunitat cristiana és la família dels qui ens sentim
germans de Jesús i fills del mateix Pare; compartim una
mateixa fe i ens mou la il·lusió de viure segons l’Evangeli; i
això fa que, malgrat les nostres diferències, ens sentim
germans. Entre nosaltres hi ha xiquets i joves als que hem
de conduir al coneixement de Crist i educar en la fe; hi ha
germans que viuen en situacions de pobresa i necessiten
la nostra ajuda; hi ha malalts que han de ser acompanyats
en el moment del dolor i del patiment; celebrem amb
Diumenge que ve celebrarem en totes les diòcesis el dia de alegria els moments importants en la vivència de la fe i
l’Església diocesana, la jornada de germanor. És un bon compartim el dolor quan arriba l’hora de partir a la casa del
moment perquè cadascú de nosaltres reflexionem sobre la Pare. Cap batejat hauria d’allunyar-se de la comunitat.
idea que tenim del que és l’Església. Molts la veuen com
El compromís amb la nostra Església ens exigeix una
una institució que està enfront d’ells per dir-los el que
participació activa en la seua vida, perquè el que l’edifica
poden o no poden fer, i viuen en l’actitud de desconfiança
és l’entrega de cada batejat a la seua missió. Aquest
cap a ella que s’ha generalitzat en la nostra societat. Inclús
compromís ens demana també generositat en el compartir
molts batejats participen d’aquests mateixos sentiments. Es
per a poder atendre millor totes les necessitats dels
relacionen amb l’Església en moments puntuals, però no li
membres de la nostra família diocesana.
tenen afecte ni la senten com quelcom propi.
El lema escollit per a la jornada d’enguany ens invita a
canviar la nostra actitud a l’hora de viure en l’Església. La
idea de “institució” no reflecteix el que de veritat és. El
Concili Vaticà II se serveix de distintes imatges bíbliques
per a descriure-la. La més coneguda és la de Poble de
Déu, però no és l’única. El lema d’enguany ens invita a
fixar-nos en una altra. Tots els homes, pel fet d’haver sigut
creats per Déu, tenen una dignitat comuna que els fa
germans. La missió de l’Església no és una altra que
intentar que tots reconeguen i adoren eixe Déu i s’integren
en ella, de manera que la família humana arribe a ser
família dels fills de Déu.
L’experiència familiar és una escola d’humanitat i de
solidaritat. En la història de les famílies es viuen situacions
molt diverses: pobresa d’algun dels seus membres, que
desperta sentiments de solidaritat; la preocupació per
l’educació dels xiquets i els joves; quan hi ha malalts no
se’ls abandona, sinó que se’ls atén d’una manera especial;
es comparteixen les alegries i les tristeses. La vida d’una
família és rica en valors humans perquè està plena de
situacions que desperten els millors sentiments entre els
seus membres. En el si d’una família tots són importants.
Quan algú s’allunya o se separa de la resta això es viu com
una ferida dolorosa que no es cura fàcilment.

CONTEMPLAR L'EVANGELI
«El qui s'enalteixi serà humiliat, però el qui
s'humiliï serà enaltit»
Avui, el Senyor ens fa un retrat
dels notables d'Israel (fariseus,
mestres de la Llei...). Aquests
viuen en una situació
superficial, no són res més que
aparença: «En tot actuen per
fer-se veure de la gent» (Mt
23,5). I, a més, caient en la
incoherència, «perquè diuen i no fan» (Mt 23,3), esdevenen
esclaus del seu propi engany en buscar només l'aprovació o
l'admiració dels homes. D'això en depèn la seva consistència.
Per si mateixos no són res més que patètica vanitat, orgull
absurd, buidor... niciesa.
Des dels inicis de la humanitat continua essent la temptació
més freqüent; la serpent antiga continua xiuxiuejant-nos a cau
d'orella: «Si un dia en menjàveu [dels fruits de l'arbre del
coneixement i del mal], se us obririen els ulls i seríeu igual com
déus» (Gn 3,5). I continuem caient-hi, ens fem dir: “rabí”, “pare”
i “guies”... i tants altres ampul·losos qualificatius. Massa
vegades volem ocupar el lloc que no ens correspon. És l'actitud
farisaica.
Els deixebles de Jesús no han de ser pas així, ben al contrari:
«El més important d'entre vosaltres, que es faci el vostre
servidor» (Mt 23,11). I com que tenen un únic Pare, tots ells són
germans. Com sempre, l'Evangeli ens deixa clar que no podem
desvincular la dimensió vertical (Pare) i l'horitzontal (nostre) o,
com explicitava el diumenge passat, «estima el Senyor el teu
Déu (...), i els altres com a tu mateix» (Mt 22,37.39).
Tota la litúrgia de la Paraula d'aquest diumenge està amarada
de la tendresa i de l'exigència de la filiació i de la fraternitat.
Fàcilment ressonen en el nostre cor aquelles paraules de sant
Joan: «Si algú afirmava: ‘Jo estimo Déu’, però no estima el seu
germà, seria un mentider» (1Jn 4,20). La nova evangelització —
cada cop més urgent— ens demana fidelitat, confiança i
sinceritat amb la vocació que hem rebut en el baptisme. Si ho
fem se'ns il·luminarà «el camí que duu a la vida: joia i festa a
desdir a la vostra presència, Senyor» (Sl 16,11).

Tivissa
Matrimoni
Dissabte, 4 de novembre han contret matrimoni
canònic en Josep Maria Gonzalez Pentinat, amb
Noelia Pallisé Serrano.
Sopar Mans Unides
El proper dissabte, dia 11 de novembre es celebrarà el sopar a favor de Mans Unides. Es poden adquirir els tiquets als forns de pa.
Bateig
Dissabte, 11 de novembre, a les 12:00 del migdia,
bateig de Iker Silva Gras.

El Masroig
Matrimoni
Dissabte, 4 de novembre han contret matrimoni
canònic en Xavier Vives Roig, amb Estefania Barceló Vernet.

HORARI DE MISSES
Dissabte 4
La Serra d'Almos

18:00 Ramona Anguera

Tivissa

20:00 Tomàs Casas

Diumenge 5 de novembre XXXI temps Ordinari
Tivissa

10:00 Dfts. Família Aragonès Rovira

El Masroig

11:45 Paco Aguiló Folch

El Molar

13.00 Josep Ma. Bargalló Domènech

Dimarts 7
Tivissa (Capella d l'Hospital)

10:00 Fm. Bladé

Divendres 10
El Molar

17:00

El Masroig

18:00

Tivissa (Parròquia)

18:00 Jaume, Maria i Mateu

Dissabte 11
La Serra

18:00 Maria i Teresa Margalef

Tivissa

20:00 Ma. Mercè Cedó

Diumenge 12 novembre XXXII temps Ordinari
Tivissa

10:00 Josep Ma. Jardí

El Masroig

11:45 Paco Aguiló Folch

El Molar

13:00 Germans Bargalló Domènech

