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Jornada de la vida contemplativa
Enrique Benavent Vidal – Bisbe de Tortosa

La celebració de la solemnitat de la Santíssima Trinitat és
l’ocasió perquè, cada any, recordem en les nostres
comunitats cristianes als monjos i monges que viuen el
seguiment de Crist dedicats a l’oració i la contemplació. Ells
se’n recorden constantment de nosaltres en la presència de
Déu. Que aquesta jornada serveixi perquè en l’Església
valorem més la seua oració i el seu testimoniatge, perquè
agraïm a Déu la generositat de tantes vides lliurades per la
santificació del món, i perquè preguem per ells i siguem
sensibles a les seues necessitats.
La vida contemplativa és una aventura espiritual que, en el
fons, ens descobreix el desig més profund que hi ha en el cor
de tot home, que no és un altre que cercar i trobar a Déu. En
aquest món, on tantes persones ignoren o són insensibles a
la presència de Déu, on es tendeix a allunyar a Déu de
l’horitzó de l’home, les vocacions a la vida contemplativa
adquireixen un valor testimonial: ens recorden a tots el lloc
que Déu ha d’ocupar en la vida dels homes i del món, que no
pot ser un lloc perifèric, sinó que ha d’estar en el centre. Els
qui opten per aquest camí de seguiment de Crist no
anteposen res al seu amor. Aquest és el secret de l’alegria
que es percep en els monestirs, que són també llocs
d’acollida per qui cerca a Déu i les coses de l’Esperit.
En el marc de l’any jubilar teresià, el lema escollit per a
aquesta jornada és una frase de santa Teresa de Jesús, que
resumeix perfectament el que és específic de la contemplació
cristiana. La santa d’Àvila recordava a les religioses dels
monestirs fundats per ella el sentit de la seua vocació, amb
aquestes paraules: “Solament vull que el mireu a Ell”. Es
tracta d’una mirada de fe i d’amor que condueix a una
amistat cada dia més forta amb el Senyor.
Aquesta invitació de Teresa de Jesús ens situa en el cor de
l’espiritualitat cristiana, que és cristocèntrica: mirant a Crist és
com es troba a Déu. Qui ha vist al Senyor, ha vist al Pare. I

és que l’espiritualitat cristiana no és obertura a una
transcendència impersonal, sinó al Déu viu i vertader, al
Pare de nostre Senyor Jesucrist. Tampoc és una
espiritualitat desencarnada: la humanitat de Crist és el
camí concret que ens porta a Déu. És important recordar
açò en aquest moment en el que hi ha una inflació
d’espiritualitats que prescindeixen de Crist com a camí per
a la trobada amb Déu.
Mirant a Crist aprenem també a dirigir una mirada correcta
al nostre món, és a dir, a mirar-lo amb ulls d’amor. En una
societat en la qual els interessos egoistes poden encegar
el cor i enterbolir les relacions entre els éssers humans, la
vocació contemplativa no pot ser vista com un menyspreu
al món, sinó com la forma més autèntica d’estimar-lo
Agraïm al Senyor les gràcies que concedeix al món per
l’oració dels monjos i les monges. Que la seua vida i
testimoniatge ens ensenyen a tots a descobrir que allò
veritablement important no són sempre aquelles coses a
les que tantes vegades donem importància.

CONTEMPLAR L'EVANGELI
«Feu-los deixebles meus, batejant-los
en el nom del Pare i del Fill i de
l'Esperit Sant»

HORARI DE MISSES
Dissabte, 26 de maig
La Serra d'Almos

18:00

Tivissa

20:00 Dolores i Enrique

Diumenge, 27 de maig, Solemnitat de la Santíssima Trinitat
Tivissa

10:00 Fm. Màdico Margalef

El Masroig

11:45 Pel poble

El Molar

13:00 Javier

Dilluns, 28 de maig
Tivissa (Centre de dia)
Avui, la litúrgia ens invita a adorar la Trinitat Santíssima, el
nostre Déu, que és Pare, Fill i Esperit Sant. Un sol Déu en tres
Persones, en el nom del qual hem estat batejats. Per la gràcia
del Baptisme som cridats a tenir part en la vida de la Santíssima
Trinitat aquí baix, en l'obscuritat de la fe, i, després de la mort,
en la vida eterna. Pel Sagrament del Baptisme hem estat fets
partícips de la vida divina, tot esdevenint fills del Pare Déu,
germans en el Crist i temples de l'Esperit Sant. En el Baptisme
ha començat la nostra vida cristiana, rebent la vocació a la
santedat. El Baptisme ens fa pertànyer a Aquell que és per
excel·lència el Sant, el «tres vegades Sant» (cf. Is 6,3).
El do de la santedat rebut en el Baptisme demana la fidelitat a
una tasca de conversió evangèlica que ha de dirigir sempre tota
la vida dels fills de Déu: «Aquesta és la voluntat de Déu: que
visqueu santament» (1Te 4,3). És un compromís que afecta tots
els batejats. «La crida a la plenitud de la vida cristiana i a la
perfecció de la caritat s'adreça a tots els fidels, de qualsevol
estat o condició» (Concili Vaticà II, Lumen gentium, n. 40).
Si el nostre Baptisme va ser una veritable entrada en la
santedat de Déu, no podem acontentar-nos amb una vida
cristiana mediocre, rutinària i superficial. Estem cridats a la
perfecció en l'amor, ja que el Baptisme ens ha introduït en la
vida i en la intimitat de l'amor de Déu.
Amb profund agraïment pel designi benvolent del nostre Déu,
que ens ha cridat a participar en la seva vida d'amor, adorem-lo
i lloem-lo avui i sempre. «Beneït sigui Déu Pare, amb el Fill
unigènit i l'Esperit Sant, que ens estima amb un amor immens»
(Antífona d'introducció de la missa).

El Masroig - El Molar
La Serra d'Almos - Tivissa

17:00 Marc

Dimarts, 29 de maig
Tivissa (Capella de l'Hospital)

10:00 Pepeta i Antonio

El Molar

18:00

Dimecres, 30 de maig
Tivissa (Capella de l'Hospital)

10:00 Apol·lo Amigó Sabaté

Dijous, 31 de maig
Tivissa (Capella de l'Hospital)

10:00 Manuel Andrés Rivero Leyva

El Masroig

18:00

Divendres, 1 de juny
Tivissa (Capella del Roser)

18:00 Jaume, Maria i Mateu

Dissabte, 2 de juny
La Serra -Missa i acte eucarístic

18:00

Tivissa

20:00 Laureano Jiménez

Diumenge, 3 de juny, Solemnitat del Cos i de la Sang de Crist
El Masroig – Missa i processó

11:45

El Molar – Missa i processó

12:00 Pel poble

Tivissa – Missa i processó

18:30 Salvador i Maria Teresa

Tivissa
Donatius flors Corpus
Podeu fer el vostre donatiu per les flors de Corpus, que se celebrarà el proper diumenge, a la caixeta de la Capella del Roser, o
be a la Rosa Maria Quintana, Rosa Bladé o al mossèn.

Romeria arxiprestal a Montserrat

Restauració porta de Sant Jaume

El proper diumenge 17 de juny es celebrarà la Romeria
arxiprestal a Montserrat, amb la presentació dels xiquets i les xiquetes de Primera Comunió a la Mare de
Déu.
El preu del viatge es 20 € els adults i 10 € els infants.
La data límit d'inscripció és el 3 de juny.
Els interessats podeu dirigir-vos al mossèn.

En motiu de la restauració de la porta de Sant Jaume, podeu fer
el vostre donatiu directament al mossèn.
La col·lecta de les misses dels dia 9 i 10 seran a favor de la restauració de la porta.

Col·lecta a favor de Cáritas
El proper diumenge 3 de juny, Solemnitat del Cos i de
la Sang de Crist, la col·lecta de les misses serà a favor
de Càritas.

El Masroig
Sopar solidari
Dissabte dia 2 de juny, la parròquia col·labora en la Fira del Vi
Solidari amb un sopar popular. Els diners recaptats en aquest
sopar es destinarà a l'obra social de Sant Joan de Déu per a la
investigació del càncer infantil.

