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Escoltar, discernir, viure la crida del senyor
Enrique Benavent Vidal – Bisbe de Tortosa
Fa 55 anys el Beat Pau VI va determinar que el quart diumenge de
pasqua, en el qual escoltem les paraules en les que Jesús es
presenta ell mateix com el Bon Pastor, se celebre en tota l’Església
la Jornada mundial d’oració per les vocacions. El tema triat pel
papa Francesc per a enguany, que està en sintonia amb el que es
debatrà en la pròxima assemblea del Sínode dels bisbes, ens situa
davant del que és essencial en tot procés vocacional, que per als
cristians no consisteix a realitzar un projecte o desig propi, sinó a
intentar descobrir la missió que Déu ha determinat per a cadascú i
posar-se al seu servei.
El camí vocacional comença quan algú es posa a l’escolta de la
Paraula de Déu en un clima d’oració. Els joves d’avui viuen en un
món en el qual, per les possibilitats de les noves tecnologies,
constantment estan rebent missatges; en una societat sorollosa en
la qual l’abundància d’informació inunda les seues vides. Davant
tantes paraules pot ocórrer que no es distingeixi entre el que és
important i el que és secundari, ni entre aquelles coses que són
positives o destructives per a la persona. Els cristians creiem que
la paraula de l’Evangeli és la que més necessita el nostre món i,
malauradament, a la que menys atenció se li presta. Un dels
reptes que tenim és
ajudar als joves a obrir el
seu cor a la Paraula del
Senyor, que els parla en
l’Evangeli.
Aquesta
actitud orant els permetrà
escoltar-lo també en els
esdeveniments de la vida
i saber llegir-los amb ulls
de fe.
Si un jove viu en aquesta
actitud d’atenció a les
coses de Déu, d’una
manera
natural
es
preguntarà per la voluntat
de Déu sobre ell. És
llavors quan comença el
procés de discerniment
de la pròpia vocació, per
intuir cap a on i què és el
que el Senyor li demana
per a ser continuador de
la seua missió. Aquest
discerniment implica una
reflexió sobre un mateix,
sobre
les
pròpies
qualitats
i
els

sentiments que susciten en el cor les diferents opcions possibles
en el seguiment de Crist i exigeix una gran sinceritat personal
davant Déu, davant d’un mateix i davant les persones que el
puguen aconsellar. Tot això ha de conduir a una primera elecció
fonamental, que és la de l’estat de vida. Cada jove té el seu ritme,
que ha de ser respectat
El discerniment ha de portar a una decisió. A molts joves els costa
actualment assumir el risc d’una elecció i romanen en la indecisió
esperant sempre un temps més adequat. La missió cristiana, ens
diu el Papa Francesc en el seu missatge d’enguany, és per al
present. Tots els cristians estan cridats a convertir-se en testimonis
del Senyor aquí i ara en la seua pròpia vocació, siga aquesta la
vida laïcal en el matrimoni, el ministeri ordenat o la vida d’especial
consagració.
El Papa conclou recordant que el Senyor segueix cridant avui
perquè el seguisquen, i convida als joves a escoltar la seua veu
amb cor obert i a ser generosos en la resposta a aquesta crida.
Que en les nostres famílies i comunitats sapiguem crear un
ambient favorable a acollir aquesta crida del Senyor.

CONTEMPLAR L'EVANGELI
«Jo sóc el bon pastor»

HORARI DE MISSES
Dissabte, 21 d'abril
La Serra d'Almos

10:00

Tivissa

20:00 Fm. Bladé Monclús

Diumenge, 22 d'abril, IV de Pasqua

Avui, ens diu Jesús: «Jo sóc el Bon Pastor» (Jn 10,11).
Tot comentant sant Tomàs d'Aquino aquesta afirmació,
escriu que «és evident que el títol de “pastor” convé al
Crist, ja que de la mateixa manera que un pastor mena
el ramat a la pastura, així també el Crist restaura els
fidels amb un nodriment espiritual: el seu propi cos i la
seva pròpia sang». Tot començà amb l'Encarnació, i
Jesús ho acomplí al llarg de la seva vida, portant-ho a
terme amb la seva mort redemptora i la seva
resurrecció. Després de ressuscitat, va confiar aquest
pasturatge a Pere, als Apòstols i a l'Església fins a la fi
dels temps.
A través dels pastors, Crist dóna la seva Paraula,
reparteix la seva gràcia en els sagraments i condueix el
ramat cap al Regne: Ell mateix s'entrega com aliment
en el sagrament de l'Eucaristia, imparteix la Paraula de
Déu i el seu Magisteri, i guia amb sol·licitud el seu
Poble. Jesús ha procurat per a la seva Església pastors
segons el seu cor, és a dir, homes que, impersonant-lo
pel sagrament de l'Orde, lliurin la vida per les seves
ovelles, amb caritat pastoral, amb humil esperit de
servei, amb clemència, paciència i fortalesa. Sant
Agustí parlava sovint d'aquesta feixuga responsabilitat
del pastor: «Aquest honor de pastor em té preocupat
(...), però allà on m'aterra el fet que sóc per a vosaltres,
em consola el fet que estic entre vosaltres (...). Sóc
bisbe per a vosaltres, sóc cristià amb vosaltres».
I cadascun de nosaltres, cristians, treballem fent costat
als pastors, resem per ells, els estimem i els obeïm.
També som pastors per als germans, enriquint-los amb
la gràcia i la doctrina que hem rebut, compartint
preocupacions i alegries, ajudant tothom de tot cor. Ens
desvivim per tots aquells que ens envolten en el món
familiar, social i professional fins a donar la vida per tots
amb el mateix esperit de Crist, que va venir «no a ser
servit sinó a servir» (Mt 20,28).

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

Tivissa

10:00 Maria Pilar i Josep

El Masroig

11:45 Pel poble

El Molar

13:00 Mariano, Lola i Joan

Dilluns, 23 d'abril
Tivissa (Centre de dia)

17:00 Matilde

Dimarts, 24 d'abril
Tivissa (Capella de l'Hospital)

10:00 Dolores i Enrique

El Molar

18:00

Dijous, 26 d'abril
El Masroig

18:00

Divendres, 27 d'abril
Tivissa (Parròquia)

18:00 Pepeta i Antonio

Dissabte, 28 d'abril
La Serra

18:00

Tivissa

20:00 Matilde i Luis

Diumenge, 29 d'abril, V de Pasqua
El Molar

10:30 Arcadio, Lola, Serafí i
Domingo

Tivissa - Ermita

12:00 Pepeta i Antonio

El Masroig

18:00 Pel poble

El Molar.
Baptisme
Dissabte, dia 14 d'abril, ha rebut les aigües baptismals Goretti
Pelleja Escoda.

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

La Serra d'Almos
Enterrament
Diumenge 15 d'abril, Pilar Pena Alabart. Doneu-li Senyor el
Repòs Etern.

Tivissa
Romiatge Mare de Deu de Montserrat
El proper diumenge dia 29,es celebrarà la romeria a la Mare de
Deu de Montserrat a l'ermita de Sant Blai. La missa dominical
serà a l'ermita a les 12:00 h.

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

