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«VINGA A NOSALTRES EL VOSTRE REGNE»
Enrique Benavent Vidal – Bisbe de Tortosa

El darrer diumenge del temps ordinari celebrem la
solemnitat de Jesucrist Rei de l’univers. És una
festa d’esperança. Els cristians tenim la certesa
que per la resurrecció de Jesús, el pecat i la mort
no tenen l’última paraula en la història de la
humanitat; i sabem que tots els anhels de veritat i
de vida, de justícia, d’amor i de pau que hi ha en el
cor de l’home, es faran realitat quan el Senyor
torne en glòria i majestat. Les persones, que
podem impedir la realització del designi d’amor de
Déu en cadascú de nosaltres personalment si
rebutgem totalment eixe amor, no podrem impedir
que el pla de salvació sobre la història i el món
arribe a la seua meta.
Amb la persona, les accions i les paraules de
Jesús, especialment amb la seua mort i
resurrecció, es va sembrar la primera llavor del
Regne de Déu en el nostre món. L’Església, obeint
el seu Fundador, està per continuar escampant
eixa llavor. Per poder realitzar aquesta missió no
ha rebut de Crist ni armes, ni riquesa ni poder,
perquè ni la força o la por són el camí perquè eixe
Regne creixi entre nosaltres. Els instruments per a
aquesta missió són altres: la Paraula de l’Evangeli,
la gràcia dels sagraments pels quals arriba al cor
dels homes la vida nova del Ressuscitat, i el
manament de donar testimoniatge de l’amor de
Déu en el servei als més pobres i necessitats.

El text evangèlic que es proclama aquest any, que
és la gran paràbola del judici final, ens recorda que
entraran en el Regne de Déu aquells que hagin
practicat les obres de misericòrdia. En aquesta
paràbola el Senyor ens està indicant també com i
quan es fa present el Regne en el nostre món:
quan donem de menjar o beure al famolenc i a
l’assedegat; quan visitem els malalts i els presos;
quan vestim al nu i hostatgem al sense sostre.
Tal vegada podem pensar que aquesta missió és
en el fons una il·lusió, perquè quan mirem la
realitat del nostre món dos mil anys després de
Crist, tenim la impressió que res ha canviat: les
injustícies, la violència, la mentida, la fam, les
guerres… continuen entre nosaltres. També
podem pensar que aquests instruments són
ineficaços i no serveixen per a res: ¿No vivim en
un món on els qui tenen poder, influència, diners o
prestigi són admirats, escoltats i acaben
aconseguint el que es proposen? Davant
d’aquesta situació ¿val la pena continuar creient
en aquesta utopia?
No obstant això, quan contemplem la història de
l’Església i veiem la gran quantitat de sants que
s’han pres seriosament aquesta paraula de
l’Evangeli, descobrim que el pas de Jesús per la
història de la humanitat no ha sigut inútil; que
gràcies als verdaders deixebles el seu Regne està
més present del que aparentment es veu; que
gràcies a ells el nostre món és molt millor del que
seria si no haguessin viscut; i que val la pena
continuar treballant perquè la humanitat arribe a la
meta que Déu li ha preparat.

HORARI DE MISSES

CONTEMPLAR L'EVANGELI
«Tot allò que fèieu a un d'aquests germans
meus més petits, a mi m'ho fèieu»
Avui, Jesús ens parla del
judici definitiu. I amb
aqueixa
il·lustració
metafòrica
d'ovelles
i
cabres, en fa veure que es
tractarà d'un judici d'amor.
«Serem
jutjats
sobre
l'amor», ens diu sant Joan
de
la
Creu.
Com diu un altre místic, sant
Ignasi de Loyola en la seva
meditació Contemplación
para
alcanzar amor, l'amor s'ha de posar més en les obres
que en les paraules. I l'Evangeli d'avui és ben
il·lustratiu. Cada obra de caritat que fem, la fem a Crist
mateix: «(...) Perquè tenia fam, i em donàreu beure; era
foraster, i em vau acollir; anava despullat, i em vau
vestir; era a la presó, i vinguéreu a veure'm» (Mt 25,3436). Més encara: «Tot allò que fèieu a cadascun
d'aquests germans meus, per petit que fos, m'ho fèieu a
mi»
(Mt
25,40).
Aquest passatge evangèlic, que ens fa tocar ben de
peus a terra, posa la festa del judici de Crist Rei en el
seu lloc. La reialesa de Crist és tota una altra cosa que
la prepotència, és simplement la realitat fonamental de
l'existència: l'amor tindrà la darrera paraula.
Jesús ens mostra que el sentit de la reialesa -o
potestat- és el servei als altres. Ell afirmà de sí mateix
que era Mestre i Senyor (cf. Jn 13,13), i també que era
Rei (cf. Jn 18,37), però exercí el seu mestratge rentant
els peus dels deixebles (cf. Jn 13,4 ss.), i regnà donant
la vida. Jesucrist regna, primer, des d'un humil bressol
(una menjadora!) i, després, des d'un tron força
incòmode,
és
a
dir,
la
Creu.
Sobre de la creu hi havia el cartell que deia «Jesús de
Natzaret, Rei dels jueus» (Jn 19,19): el que l'aparença
semblava negar, la realitat fonda del misteri de Déu ho
confirmava, ja que Jesús en la seva Creu regna i el seu
amor ens jutja. «Serem jutjats sobre l'amor».

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 i roba, ja
sigui manual o de màquina, en pols o líquid, lleixiu, etc.

Dissabte 25
La Serra d'Almos

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.

Dilluns 27
Tivissa (Centre de dia)

17:00 Joan i Maria del Carmen

Dimarts 28
Tivissa (Capella de l'Hospital)

10:00 Lluis i Maria

El Molar

17:00

El Masroig

18:00

Divendres 1 de desembre
Tivissa (Parròquia)

18:00 Jaume, Maria i Mateu

Dissabte 2
La Serra

18:00

Tivissa

20:00 Fm. Porcar Monclús

Diumenge 3 de desembre I d'Advent
Tivissa

10:00 Matilde

El Masroig

11:45

El Molar

13:00

El Molar
Col·lecta de Germanor
En la col·lecta de germanor s'han recollit 200 €.

El Masroig
Col·lecta de Germanor
En la col·lecta de germanor s'han recollit 73,45 €.
Donatius per a flors
Es poden fer aportacions per les flors de l'església a la
Dolors de Bienvenido.

La Serra d'Almos
Col·lecta de Germanor
En la col·lecta de germanor s'han recollit 70 €.
Enterrament
Dimarts, 21 de novembre, Magdalena Pena Bargalló.
Doneu-li Senyor el Repòs Etern.

Tivissa
Col·lecta de Germanor
En la col·lecta de germanor s'han recollit 362,50 €.
Consell d'Economia
Divendres, 1 de desembre, reunió a les 22:00 a l'Abadia.

