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“NO ESTIMEM DE PARAULA SINÓ AMB OBRES”
Enrique Benavent Vidal – Bisbe de Tortosa

Si voleu llegir el missatge del Papa Francesc per aquesta jornada el podeu descarregar a
l'enllaç següent:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papafrancesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.html

persones ateses. El més important és que acollim,
acompanyem i atenem les persones. Elles estan en el
centre de tota l’acció caritativa de l’Església. Amb aquesta
jornada el Papa ens recorda que això no és únicament
missió dels voluntaris que ja s’encarreguen de fer-ho, sinó
que és deure de tots els cristians.
Ocorre també ben sovint que les persones que són ateses
per les institucions de l’Església desconeixen la vida
eclesial. El Papa suggereix en el seu missatge per aquesta
Amb aquest lema celebrem per primera vegada la jornada jornada que no sols ens acostem a ells personalment, sinó
mundial dels pobres. És voluntat del Sant Pare que tots els també comunitàriament i proposa una iniciativa concreta:
anys se celebre el diumenge XXXIII del temps ordinari. “invitar els pobres i els voluntaris a participar junts en
Amb aquesta iniciativa, el Papa Francesc vol mantindre viu l’Eucaristia d’eixe diumenge” (núm. 7). D’aquesta manera
en l’Església el missatge del Jubileu de la Misericòrdia: “Al coneixeran d’on naix el nostre compromís.
final del Jubileu de la Misericòrdia vaig voler oferir a Siguen quines siguen les iniciatives concretes que personal
l’Església la Jornada Mundial dels Pobres, perquè en tot el o comunitàriament realitzem, totes ens han de recordar
món les comunitats cristianes es convertisquen cada l’exhortació de l’apòstol Sant Joan que és el lema per a la
vegada més i millor en signe concret de l’amor de Crist pels jornada d’enguany: “No estimem de paraula, sinó amb
últims i els més necessitats” (núm. 6).
obres”.
¿En què es distingeix aquesta celebració d’altres jornades
de solidaritat que tenim en l’Església al llarg de l’any, com
les de Caritas o Mans unides? En la ment del Papa
aquesta jornada no s’institueix perquè donem una altra
vegada una aportació econòmica per als més necessitats.
Pretén que ens centrem en la persona del pobre perquè li
testimoniem d’una manera personal l’amor de Déu. Fer un
donatiu pot convertir-se en una acció impersonal i, en el
fons, amaga una certa comoditat. Pensem que ja hem
complit amb la nostra obligació de la caritat i confiem que
els responsables i voluntaris de les institucions caritatives
ja s’encarregaran de què arribe al seu destí.
Aquesta jornada vol invitar-nos a què, personal i
comunitàriament, ens acostem als pobres: són persones i,
per tant, fills de Déu. Hem de vèncer les pors i
inconvenients a aproximar-nos a ells. Es tracta d’arribar a
trobar-nos amb la persona que pateix, passa necessitat, és
menyspreada, ignorada o viu en soledat. Aquest
compromís és molt més exigent que fer una almoina per
tranquil·litzar la consciència.
Des que fa uns anys es va aprovar en la nostra diòcesi el
pla estratègic de Caritas diocesana, estem insistint en el fet
que el més important de l’acció de Caritas no és la
quantitat de recursos que es destinen o el nombre de

HORARI DE MISSES

CONTEMPLAR L'EVANGELI
«A tot aquell qui té, li donaran encara més, i
en tindrà a vessar»

Dissabte 18
La Serra d'Almos

18:00 Fm. Cedó Bargalló

Tivissa

20:00 Josep i Pepita

Diumenge 19 de novembre XXXIII temps Ordinari
Tivissa

10:00 Ramon Borràs

El Masroig

11:45 Paco Aguiló Folch

El Molar

13.00

Dilluns 20

Avui, Jesús ens narra una altra paràbola del judici.
Ens acostem a la festa de l'Advent i, per tant, el
final de l'any litúrgic ja és a prop.

Tivissa (Centre de dia)
Tivissa (Capella de l'Hospital)

10:00 Francisco Escoda

Déu, donant-nos la vida, ens ha lliurat també unes
possibilitats —més petites o més grans— de
desenvolupament personal, ètic i religiós. No
importa si un té molt o poc, l'important és que s'ha
de fer rendir el que hem rebut. L'home de la nostra
paràbola que amaga el seu talent per por de l'amo,
no ha sabut arriscar-se: «El qui n'havia rebut un
[talent] se'n va anar a fer un clot a terra i va
amagar-hi els diners del seu amo» (Mt 25,18).
Potser el nucli de la paràbola és aquest: hem de
tenir la concepció d'un Déu que ens motiva a sortir
de nosaltres mateixos, que ens encoratja a la
llibertat pel Regne de Déu.

El Masroig

18:00

El Molar

17:00

La paraula “talent” d'aqueixa paràbola —que no és
res més que un pes que denota la quantitat de 30
Kg d'argent— ha fet tanta fortuna, que fins i tot ja
s'empra en el parlar popular per a designar les
qualitats d'una persona. Però la paràbola no exclou
que els talents que Déu ens ha donat no són
només les nostres possibilitats, sinó també les
nostres limitacions. El que som i el que tenim, és el
material amb el qual Déu vol fer de nosaltres
quelcom nou.
La frase «perquè a tot aquell qui té, li donaran
encara més, i en tindrà fins a vessar; però el qui no
té, li prendran fins allò que li queda» (Mt 25,29), no
és, naturalment, una màxima per animar al
consum, sinó que només es pot entendre a nivell
d'amor i de generositat. Efectivament, si
corresponem als dons de Déu tot confiant en el seu
ajut, aleshores experimentarem que és Ell qui dóna
l'increment: «Les històries de tantes persones
senzilles, bondadoses, a les que la fe ha fet bones,
demostren que la fe produeix efectes molt positius
(...). I a l'inrevés: també hem de constatar que la
societat, amb l'evaporació de la fe, s'ha tornat més
dura...» (Benet XVI).

17:00 Josep Mª Aragonès

Dimarts 21

Divendres 24
Tivissa (Parròquia)

18:00 Dolores i Enrique

Dissabte 25
La Serra

18:00

Tivissa

20:00 Antonio i Pepeta

Diumenge 26 novembre XXXIV temps Ordinari Crist Rei
Tivissa

10:00 Salvador i Mª Teresa

El Masroig

11:45 Paco Aguiló Folch

El Molar

13:00 Xavier.
Josep i Pràxedes.

Tivissa
Confirmacions
Aquest dissabte han rebut la confirmació sis joves de la
Parròquia.
Missa centre de dia
A partir de dilluns dia 20 de novembre, la celebració de la
missa al Centre de dia serà a les 17:00 h.
Xerrada
Divendres, dia 24, a les 17:00 xerrada per a senyores a la
Capella de l'Hospital.

El Molar - El Masroig –
La Serra d'Almos – Tivissa
Recollida d'aliments
Recollida d'aliments a favor de les Germanetes dels pobres
de Reus.
Preferentment s'agrairà l'aportació de llet, cafè, pasta fina
(sopa, fideus, ...), i d'altres.
També anirà be sabó de rentar els plats, ja sigui manual o de
màquina.

