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VORA LA CREU DE JESÚS
Enrique Benavent Vidal – Bisbe de Tortosa
Maria, que sabia que el seu fill no havia vingut al món a ser
servit, sinó a servir i donar la seua vida en rescat per molts,
és conscient que la mort de Crist és en favor de tota la
humanitat. Quan una mare veu el patiment del seu fill
estaria disposada a ocupar el seu lloc, carregant amb eixe
dolor. Per això està al peu de la creu amb el desig de ser
crucificada amb Crist i, d’aquesta manera, ella, que en el
moment de l’Anunciació havia cooperat a la redempció de
la humanitat, continua ara acompanyant Crist i oferint-se
Al llarg d’aquest any jubilar marià que estem celebrant en amb Ell en favor de tots nosaltres.
la nostra diòcesi, hem anat comentant els moments més En el moment de la crucifixió el dolor de Maria és immens.
importants de la vida de la Mare de Déu. En aquests Però també ara la fe és més forta. Maria, que està patint,
comentaris hem volgut posar de manifest el significat està creient. La seua fe és l’única llum que en eixe moment
teològic i espiritual que s’amaga en cadascun d’ells. Avui queda a l’Església naixent en espera de la Pasqua. Quan
els invito a meditar breument el moment en què es estiguem en la nit del dolor no deixem de mirar-la. Ella, que
manifesta amb més claredat la grandesa de la fe de Maria. ha passat per la prova del sofriment, se’ns mostrarà com a
L’evangelista Sant Joan ens narra que vora la creu de consol dels afligits.
Jesús, acompanyada d’altres dones i del deixeble estimat,
estava sa mare (Jn 19, 25). Us vull invitar a tots a què ens
preguntem quins sentiments albergaria en el seu cor.
El primer sentiment que ens imaginem és el dolor. La Mare
de Déu estava patint. Quan un fill pateix, ningú
l’acompanya com la mare. El seu dolor seria inimaginable:
al sofriment físic i a les tortures de la crucifixió, s’uneix el
patiment moral per la injustícia que s’ha comés amb Jesús.
Maria no podria entendre per què el món tractava així al
seu fill: Ell havia passat fent el bé, curant els malalts i
sembrant esperança en el cor de les persones i, a canvi,
havia sigut condemnat a mort. En eixe moment una espasa
de dolor va travessar el seu cor.
Els evangelis ens han transmès set paraules que Jesús va
pronunciar des de la creu. És l’última predicació de
l’Evangeli durant la seua vida pública. El Senyor continua
evangelitzant des de la creu. Maria, que fins eixe moment
ha sigut una oient de la Paraula, està també ara escoltant
eixes paraules del seu fill, les guarda en el seu cor i les
posa en pràctica. Entre elles escoltaria l’oració que Jesús li
dirigeix al Pare sol·licitant el perdó per als seus
perseguidors. Maria, que sabia que el seu fill havia exhortat
als deixebles a estimar els enemics i pregar per ells, fa
seua eixa pregària i també ella demana a Déu el perdó per
als perseguidors de Jesús. En fer-ho, ella mateixa els està
perdonant de tot cor.

AVUI, COL·LECTA
DE GERMANOR

EL SANT DEL MES

JESÚS

Santes Flora i Maria
Festa: 24 de novembre

Els martirologis d'Adó, Usuardo,
Maurolico, del bisbe Equilino i el
Romà fan memòria d'aquestes
dues verges màrtirs de Còrdova
el que fa pensar en la
repercussió que va haver de
tenir el doble martiri en tota
l'Espanya del segle IX i explicar
la ràpida difusió de el seu culte.
Tant Maria com Flora de Còrdova van ser unes dones
mossàrabs del segle IX, que van ser martiritzades en
temps d'Abderraman II. La font més fiable sobre les vides i
martiris de Flora i Maria és Sant Eulogi, que les va conèixer
personalment i va ser testimoni del seu martiri
Flora és filla de mare cristiana i pare musulmà. Va ser
educada per la seva mare des de petita en l'amor a
Jesucrist i va aprendre dels seus llavis el valor relatiu de
les coses d'aquest món. Té un germà -musulmà radicalque la denúncia com a cristiana en la presència del Cadí.
Allà és assotada cruelment per fer-la renegar, però es
manté ferma en la fe. El cadí la posa sota la custòdia del
seu germà que té l'encàrrec de l'autoritat per fer-la canviar
d'actitud. Suporta totes les vexacions i ultratges a que la
sotmet el seu germà sempre amb la intenció de convertirla.
Maria és filla de cristians que han posat al seu fill
Walabons sota la custòdia d'un sacerdot amb l'encàrrec
d'educar-lo en un monestir; mentre ella entra al cenobi de
Cuteclara. Quan mori màrtir el seu germà, es dirigeix a
l'església de Sant Iscle després d'haver pres una ferma
resolució.
Les dues joves coincideixen als peus de sant Iscle. La
salutació de la pau els ha facilitat obrir-se mútuament les
ànimes i es troben en comunió de sentiments, desitjos i
resolucions. Es juren amistat per sempre, una caritat que
dura fins al Cel.
S'encaminen amb valentia al palau del cadí i fan davant
seu pública professió de fe cristiana.
Empresonades, són condemnades pels jutges a morir
decapitades, no sense el consol, ànim i benedicció de sant
Eulogi que les va conèixer. Feta la senyal de la creu,
primer serà el cap de Flora la tallada per l’alfange, després
roda el de Maria. Els seus cossos queden exposats, per
dissuasió de cristians i demostració de poder musulmà, a
les aus i els gossos. L'endemà els van llançar al
Guadalquivir.
Els seus caps es van dipositar a l'església de sant Iscle.

EL PA DE
VIDA

TOTS SANTS
Els catòlics estem de festa perquè el dia 1 de Novembre es
celebra a tots els sants. Aquesta és la veritable festa d'aquest
dia!. Però per què celebrar la festa de "tots sants"? Qui són els
sants?
Els sants no són persones
diferents de nosaltres, en tots
els temps hi ha hagut sants,
de diferent edat, uns nens,
altres joves, adults, ... uns
han estat sants des de petits,
altres van portar una vida en
què no coneixien a Déu, i es
van portar molt malament,
però quan es van trobar amb
Jesús, van canviar, i van
decidir ser feliços seguint.
Tots, però tots, estem cridats a ser sants, Déu ens vol sants, i per
això ens va donar el Do de la Fe, va ser el seu regal quan ens van
batejar, i tots els que estem batejats hem de ser sants, però
també hem de voler ser-ho. El Do de la Fe és més gran que tots
els superpoders dels teus herois favorits i a més és de veritat.
Però la fe no és per tenir uns músculs molt forts, o per poder
volar, o veure a través de les parets, ni per colpejar a ningú.
Ser sants és voler seguir Jesús, actuar com ell, fer el bé com ell,
estimar com ell. SER SANT ÉS SER AMIC DE JESÚS.
A quin sant o santa coneixes?, Per què és sant? Fer una petita
llista com la dels superherois però dels sants que els nens vagin
anomenant. A casa teva hi ha imatges d'algun sant o santa? Saps
com va viure, què va fer per ser sant? A la tele has vist que parlin
dels sants?.

FRASES DEL PAPA FRANCISCO
 Solo en el silencio de la oración se puede aprender a escuchar la













voz de Dios.
 La misión de la escuela y de los maestros es desarrollar en los
alumnos el sentido de la verdad, del bien y de la belleza.
 La búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, una tarea
sin descanso que exige el compromiso de todos.
Estamos llamados a defender y custodiar la vida humana, especialmente en el seno
materno, en la infancia, la vejez y la discapacidad.
Como los santos, mostremos la alegría y la belleza del Evangelio con el testimonio de
nuestra vida.
La familia humana tiene el deber de ayudar a toda persona a liberarse de la pobreza y del
hambre.
Llevemos la llama del amor de Cristo a la humanidad, que tiene mucha necesidad de
felicidad verdadera y de paz.
La Iglesia está viva de verdad si es materna, misionera y sale al encuentro del prójimo.
Jesús nos ha entregado una luz que brilla en las tinieblas: defiéndela, protégela. Es la
riqueza más grande confiada a tu vida.
“Cultura del encuentro” significa saber que, más allá de nuestras diferencias, somos todos
hijos de Dios.
Dios nos ama con un amor tan rico de micada ser humano, y en la oración llévalos todos a
Dios.
Aprende de la maravilla, cultiva el asombro. Vive, ama, cree. Y, con la gracia de Dios, no
desesperes nunca.
Que la Virgen María nos ayude a dar el primer paso cada día para construir la paz en el
amor, la justicia y la verdad.
Queridos amigos, el mundo necesita santos, y todos nosotros, sin excepción, estamos
llamados a la santidad. ¡No tengan miedo!

CONTEMPLAR L'EVANGELI
«L'espòs és aquí. Sortiu a rebre'l!»

HORARI DE MISSES
Dissabte 11
La Serra d'Almos

18:00 Maria i Teresa Margalef

Avui,
se'ns
convida
a
reflexionar
sobre la fi de
l'existència; es
tracta
d'un
advertiment del Bon Déu sobre el nostre fi últim; així,
doncs, no juguem amb la vida. «Amb el Regne del cel
passarà com amb deu noies que van prendre les seves
torxes per sortir a rebre l'espòs» (Mt 25,1). La fi de cada
persona dependrà del camí
que hagi escollit; la mort és conseqüència de la vida
-assenyada o desassenyada- que hom hagi dut en
aquest món. Les noies desassenyades són les que,
havent escoltat el missatge de Jesús, no l'han posat en
pràctica. Les noies assenyades són les que ho han
traduït a la vida, i per això entren al banquet del Regne.

Tivissa

20:00 Ma. Mercè Cedó

La paràbola és un toc d'atenció molt seriós. «Vetlleu,
doncs, perquè no sabeu el dia ni l'hora» (Mt 25,13) No
deixeu mai que s'apagui la torxa de la fe, perquè
qualsevol moment pot ser el darrer. El Regne ja és
aquí. Enceneu les torxes amb l'oli de la fe, de la
fraternitat i de la caritat mútua. Plens de llum, els
nostres cors ens permetran viure l'alegria autèntica ja
ara i aquí. Els qui viuen prop nostre també es veuran
il·luminats i coneixeran el goig de la presència de
l'Espòs esperat. Jesús ens demana que no ens manqui
mai aquest oli a les nostres torxes.

Divendres 17

Per això, quan el Concili Vaticà II, que escull a la Bíblia
les imatges de l'Església, es refereix a aquesta
comparança de l'espòs i l'esposa, i pronuncia aquesta
paraules: «L'Església és descrita també com a esposa
immaculada de l'Anyell immaculat, estimada pel Crist i
a la qual s'ha entregat a fi de santificar-la, l'ha unida a
Ell en un pacte indissoluble, l'alimenta i en té cura
incessantment. A ella, lliure de tota taca, la va voler
unida a Ell mateix i sotmesa per l'amor i la fidelitat».

El Molar
Enterrament
Dimecres, 8 de novembre, Lluís Planas Pujol. Doneu-li Senyor el Repòs Etern.
Jornada del Domund
En la jornada del Domund s'ha recaptat un total de
245 €. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

El Masroig
Jornada del Domund
En la jornada del Domund s'ha recaptat un total de
176,20 €. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Diumenge 12 de novembre XXXII temps Ordinari
Tivissa

10:00 Josep Ma. Jardí

El Masroig

11:45 Paco Aguiló Folch

El Molar

13.00 Germans Bargalló Domènech

Dilluns 13
Tivissa (Centre de dia)

18:00 Domingo i Elvira

Dimarts 14
Tivissa (Capella d
l'Hospital)

10:00 Teresa

El Masroig

17:00

El Molar

18:00

Tivissa (Parròquia)

18:00 Pere Vidal

Dissabte 18
La Serra

18:00 Fm. Cedó Bargalló

Tivissa

20:00 Josep i Pepita

Diumenge 19 novembre XXXIII temps Ordinari
Tivissa

10:00 Ramon Borràs

El Masroig

11:45 Paco Aguiló Folch

El Molar

13:00

La Serra d'Almos
Jornada del Domund
En la jornada del Domund s'ha recaptat un total de 30 €.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Tivissa
Bateig
Dissabte, 11 de novembre, ha rebut les aigües baptismals
Iker Silva Gras.
Confirmacions
El proper dissabte, dia 18 de novembre tindrà lloc la celebració de la confirmació d'uns joves de la Parròquia, a les
20:00 h.
Jornada del Domund
En la jornada del Domund s'ha recaptat un total de 342,50
€. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

El Molar - El Masroig –
La Serra d'Almos – Tivissa
Tombola Mans Unides
En aquesta edició de la Tómbola de Mans Unides realitzada
durant la Fira de Mora de la Nova s'ha recaptat un total de
9.315,60 €. Gràcies a tots per la vostra col·laboració.

