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“Gaudete et Exsultate”
La tercera exhortació apostòlica del Papa Francesc
"Gaudete et Exsultate, sobre la crida a la santedat en el món
actual" és el títol de la tercera exhortació apostòlica del Papa
Francesc que s'ha fet pública el dilluns 9 d'abril. Es tracta de la
seva tercera exhortació, després de Evangelii Gaudium i Amoris
Laetitia.
El Papa Francesc explica que el nou document, de 5 capítols i 98
pàgines té com a objectiu "fer ressonar un cop més l'anomenat a la
santedat, procurant encarnar-lo en el context actual, amb els seus
riscos, desafiaments i oportunitats. Perquè a cada un de nosaltres
el Senyor ens va triar 'perquè fóssim sants, irreprensibles als seus
ulls l'amor' ". "No tinguis por de la santedat. No et traurà forces,
vida o alegria. Tot el contrari, perquè arribaràs a ser el que el Pare
va pensar quan et va crear ", afirma el Papa, en el text.
La Exhortació es divideix en 5 capítols: El cridat a la santedat; Dos
subtils enemics de la santedat; A la llum del mestre; Algunes notes
de la santedat en el món actual; Combat, vigilància i discerniment,
tots ells repartits en 177 punts.
Sigues sant
El Papa Francesc comença l'exhortació amb una invitació per a
tots a viure la santedat: "Ets consagrada o consagrat? Sigues sant
vivint amb alegria el teu lliurament. Estàs casat? Sigues sant
estimant i ocupant-del teu marit o de la teva dona, com Crist ho va
fer amb l'Església. Ets un treballador? Sigues sant complint amb
honradesa i competència teu treball al servei dels germans. Ets
pare, àvia o avi? Sigues sant ensenyant amb paciència als nens a
seguir Jesús. Tens autoritat? Sigues sant lluitant pel bé comú i
renunciant als teus interessos personals ".
Així, el Pontífex proposa el camí en l'Església, "santa i composta
de pecadors", per "créixer cap a la santedat".
En el segon capítol de 'Gaudete et Exultate', El Papa Francesc
exposa dos enemics de la santedat: el gnosticime i el
pelagianisme.
Benaurances i Misericòrdia
«Com es fa per arribar a ser un bon cristià?», Es pregunta el
pontífex. "La resposta és senzilla: cal fer, cada un a la seva
manera, el que diu Jesús en el sermó de les Benaurances",
respon.
En l'Exhortació, lamenta "que de vegades les ideologies ens portin
a dos errors nocius". "D'una banda -critica el Papa- el dels cristians
que separen aquestes exigències de l'Evangeli de la seva relació
personal amb el Senyor, de la unió interior amb ell, de la gràcia".
Però també considera "nociu i ideològic" que alguns sospiten "del
compromís social dels altres, considerant alguna cosa superficial,
mundà, secularista, immanentista, comunista, populista".
La defensa de la vida
"La defensa de l'innocent que no ha nascut, per exemple, ha de

ser clara, ferma i apassionada. Però igualment sagrada és la vida
dels pobres que ja han nascut, que es debaten a la misèria ".
Així mateix, el Papa Francesc recorda la situació que viuen els
immigrants que deixen el seu país a la recerca d'un futur millor, i
afirma que "no es tracta d'un invent d'un Papa o d'un deliri
passatger".
El Papa Francesc assegura també que "qui de veritat vulgui donar
glòria a Déu amb la seva vida, qui realment anheli santificar perquè
la seva existència glorifiqui al Sant, està cridat a obsessionar-se,
desgastar-se i cansar-se intentant viure les obres de misericòrdia".
La importància del Discerniment
"Com saber si alguna cosa ve de l'Esperit Sant o si el seu origen
està en l'esperit del món o en l'esperit del diable?": El Papa
Francesc planteja aquesta pregunta en el cinquè i últim capítol.
"L'única forma és el discerniment -proposa el Sant Pare- que no
suposa només una bona capacitat de raonar o un sentit comú, és
també un do que cal demanar. Si ho demanem amb confiança a
l'Esperit Sant, i al mateix temps ens esforcem per desenvolupar-lo
amb la pregària, la reflexió, la lectura i el bon consell, segurament
podrem créixer en aquesta capacitat espiritual ".
El Papa adverteix d'alguns riscos i limitacions de la cultura d'avui
que ens poden separar de Déu: l'ansietat nerviosa i violenta; la
negativitat i la tristesa; l'individualisme, i tantes formes de "falsa
espiritualitat sense trobada amb Déu que regnen al mercat religiós
actual".
Per això, el Pontífex proposa cinc grans manifestacions de l'amor a
Déu i al proïsme que considera de "particular importància:
resistència, paciència i mansuetud; alegria i sentit de l'humor;
audàcia i fervor; en comunitat; en oració constant.
Podeu
descarregar
la
exhortació
a
l'adreça:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/docu
ments/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-etexsultate.html

CONTEMPLAR L'EVANGELI
«Mireu-me les mans i els peus: sóc jo
mateix»

HORARI DE MISSES
Dissabte, 14 d'abril
La Serra d'Almos

17:30 Fm. Margalef Gil

El Masroig

19:00

Tivissa

20:30 Domingo, Elvira i Teresa

Diumenge, 15 d'abril, III de Pasqua

Avui, l'Evangeli encara ens situa en el Diumenge de la
Resurrecció, quan els dos d'Emaús tornen a Jerusalem
i, allí, mentre uns i altres conten que el Senyor se'ls ha
aparegut, el mateix Ressuscitat s'hi fa present. La seva
presència és, però, desconcertant. Per una banda
provoca esglai, fins al punt que ells «es pensaven que
veien un esperit» (Lc 24,37) i, per l'altra, el seu cos
traspassat pels claus i la llançada és un testimoni
eloqüent que es tracta del mateix Jesús, el crucificat:
«Mireu-me les mans i els peus: sóc jo mateix. Palpeume i mireu. Els esperits no tenen carn i ossos, com
veieu que jo tinc» (Lc 24,39).
«Que sigui el nostre estendard la claror de la vostra
mirada, Senyor», canta el salm de la litúrgia d'avui.
Efectivament, Jesús «els obrí el cor perquè
comprenguessin les Escriptures» (Lc 24,45). És del tot
urgent. Cal que els deixebles tinguin una precisa i
pregona comprensió de les Escriptures, ja que, en frase
de sant Jeroni, «ignorar les Escriptures és ignorar
Crist».
Però aquesta comprensió de la paraula de Déu no és
un afer que hom pugui gestionar privadament, o amb la
seva congregació d'amics i coneguts. El Senyor
desclogué el sentit de les Escriptures a l'Església en
aquella comunitat pasqual, presidida per Pere i els
altres Apòstols, els quals reberen l'encàrrec del Mestre
de «predicar en nom d'ell a tots els pobles...» (Lc
24,47).
Per a ser testimonis, doncs, de l'autèntic Crist, és urgent
que els deixebles —en primer lloc— aprenguin a
reconèixer el seu Cos marcat per la passió.
Precisament, un autor antic ens fa la següent
recomanació: «Tothom qui sap que la Pasqua ha estat
sacrificada per a ell, que entengui que la seva vida
comença quan Crist ha mort per salvar-nos». A més,
l'apòstol ha de comprendre intel·ligentment les
Escriptures, llegides a la claror de l'Esperit de la veritat
vessat sobre l'Església.

El Molar – El Masroig
La Serra d'Almos -Tivissa
Moviment Infantil Diocesà (MID)
Diumenge, dia 22 d'abril, és celebrarà la Jornada del
Moviment Infantil Diocesà (MID) al seminari de Tortosa.

Tivissa

11:30 Fm. Bladé

El Molar

12:00 Anton, Maria i Josep

El Masroig

13:00

Dilluns, 16 d'abril
Tivissa (Centre de dia)

17:00 Josep i Pepita

Dimarts, 17 d'abril
Tivissa (Capella de l'Hospital)

10:00 Pere Vidal

El Molar

18:00

Dijous, 19 d'abril
El Masroig

18:00

Divendres, 20 d'abril
Tivissa (Capella de l'Hospital)

18:00 Francisco Escoda

Dissabte, 21 d'abril
La Serra

18:00

Tivissa

20:00 Fm. Porcar Monclús

Diumenge, 22 d'abril, IV de Pasqua
Tivissa

10:00 Maria Pilar i Josep

El Masroig

11:45 Pel poble

El Molar

13:00 Mariano, Lola i Joan

El Molar
Col·lecta Divendres Sant per Terra Santa
En la col·lecta del Divendres Sant per Terra Santa s'han recollit
60 €. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Col·lecta pel Seminari
El pròxim diumenge la col·lecta serà a favor del Seminari.

El Masroig
Col·lecta Divendres Sant per Terra Santa
En la col·lecta del Divendres Sant per Terra Santa s'han recollit
60 €. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

La Serra d'Almos
Col·lecta Divendres Sant per Terra Santa
En la col·lecta del Divendres Sant per Terra Santa s'han recollit
40 €. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Tivissa
Col·lecta Divendres Sant per Terra Santa
En la col·lecta del Divendres Sant per Terra Santa s'han recollit
263 €. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Col·lecta pel Seminari
El pròxim diumenge la col·lecta serà a favor del Seminari.

