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El Concili Vaticà II ensenya que l’Església “viu i creix de
l’Eucaristia”. Darrere d’aquesta afirmació hi ha una convicció
fonamental: ella no té vida per si mateixa, sinó que rep la
vida de Crist. Ell s’ha quedat amb nosaltres perquè sense la
seua presència l’Església no creixeria ni en nombre ni en la
santedat dels seus membres. Aquest és el motiu pel qual
l’Eucaristia forma part de la vida quotidiana de l’Església.
Avui dediquem una festa en honor d’aquest admirable
Sagrament, per a recordar-nos i recordar a tots que no hem
de deixar d’admirar-nos de la grandesa del que ací es conté.
Les persones tendim a menysvalorar els xicotets gestos que
formen part de la nostra vida ordinària. Però si ho pensem bé
són els més importants: tots els dies ens alimentem, ens
relacionem amb aquells que són importants per a nosaltres,
estudiem, treballem, etc… Sense l’ordinari no podríem viure.
Els esdeveniments extraordinaris són pocs i ens ajuden a
afrontar millor el dia a dia. Avui proclamem que el que sosté
la nostra fe i la nostra vida en el camí cap al cel és aquest
Sagrament, i que és també el més valuós que podem oferir al
nostre món, ja que en Ell es troba tot el bé espiritual de
l’Església, que és Crist, nostra Pasqua.
El ritu més característic d’aquesta solemnitat el constitueix la
solemne processó que recorre els carrers dels nostres pobles
i ciutats. És també un gest molt expressiu del que és
l’Església: som un poble que camina pel món alegre i confiat,
perquè ens sentim acompanyats pel Senyor i açò ens infon
seguretat i confiança. L’important de la processó no és que
acompanyem al Senyor, sinó que Ell ens acompanya a
nosaltres. Per això, encara que siguem pocs i visquem la fe
en un món de vegades tan allunyat de Déu, estem contents,
perquè Ell no ens abandona: ve amb nosaltres i camina al
nostre costat.

La processó té un segon significat: Crist vol arribar a tots, i
no únicament als qui participem habitualment en
l’Eucaristia. Per a tots té una paraula:
Als qui s’han allunyat d’Ell, els diu: veniu, la taula
està parada
Als cansats i afeixugats els diu: veniu a mi els qui
esteu cansats i abatuts, i jo us faré reposar
Als qui no troben una orientació en la seua vida
els diu: jo sóc el camí
Als qui tenen set d’un món millor els diu: veniu a
mi tots els assedegats
Als qui tenen fam i set de justícia, els diu: jo sóc
el Pa de Vida
A tots ens diu: jo sóc la vida.
Demanem al Senyor que no siguem indiferents a aquesta
invitació que ens fa a participar en el banquet del seu cos i
de la seua sang.

Col·lecta a favor de Cáritas
Aquest cap de setmana, Solemnitat del Cos i de
la Sang de Crist, la col·lecta de les misses serà a
favor de Càritas.

CONTEMPLAR L'EVANGELI
«Això és el meu cos. Això és la meva
sang»

HORARI DE MISSES
Dissabte, 2 de juny
La Serra d'Almos

18:00

Tivissa

20:00 Laureano Jimenez

Diumenge, 3 de juny, Solemnitat del Cos i de la Sang de Crist

Avui, celebrem solemnement la presència eucarística del Crist
entre nosaltres, el “do per excel·lència”: «Això és el meu cos
(...). Això és la meva sang» (Mc 14,22.24). Disposem-nos per a
suscitar en la nostra ànima “l'astorament eucarístic” (Sant Joan
Pau II).
El poble jueu en el seu sopar pasqual commemorava la història
de la salvació, les meravelles de Déu vers el seu poble,
especialment l'alliberament de l'esclavitud d'Egipte. En aquesta
commemoració, cada família menjava l'anyell pasqual. Jesucrist
es converteix en el nou i definitiu anyell pasqual sacrificat en la
creu i menjat en el Pa Eucarístic.
L'Eucaristia és sacrifici: és el sacrifici del cos immolat de Crist i
de la seva sang vessada per tots nosaltres. A l'Últim Sopar això
es va anticipar. Al llarg de la història s'anirà actualitzant en cada
Eucaristia. En Ella trobem l'aliment: és el nou aliment que dóna
vida i força al cristià mentre camina envers el Pare.
L'Eucaristia és presència de Crist entre nosaltres. Crist
ressuscitat i gloriós roman entre nosaltres d'una manera
misteriosa, però real en l'Eucaristia. Aquesta presència implica
una actitud d'adoració per part nostra i una actitud de comunió
personal amb Ell. La presència eucarística ens garanteix que Ell
roman entre nosaltres i opera l'obra de la salvació.
L'Eucaristia és misteri de fe. És el centre i la clau de la vida de
l'Església. És la font i l'arrel de l'existència cristiana. Sense
vivència eucarística la fe cristiana es reduiria a una filosofia.
Jesús ens dóna el manament de l'amor de caritat en la institució
de l'Eucaristia. No es tracta de la darrera recomanació de l'amic
que marxa lluny o del pare que veu propera la mort. És
l'afirmació del dinamisme que Ell posa en nosaltres. Pel
Baptisme comencem una vida nova, que és alimentada per
l'Eucaristia. El dinamisme d'aquesta vida porta a estimar els
altres, i és un dinamisme en creixement fins a donar la vida: en
això sabran que som cristians.
Crist ens estima perquè rep la vida del Pare. Nosaltres
estimarem rebent del Pare la vida, especialment a través de
l'aliment eucarístic.

El Masroig - El Molar
La Serra d'Almos - Tivissa
Romeria arxiprestal a Montserrat
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.

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

Dilluns, 4 de juny
Tivissa (Centre de dia)

17:00 Ramón Borràs

Dimarts, 5 de juny
Tivissa (Capella de l'Hospital)

10:00 Lluís i Maria

El Molar

18:00

Dimecres, 6 de juny
Tivissa (Capella del Roser)

10:00 Jaume, Maria i Mateu

Dijous, 7 de juny
Tivissa (Capella del Roser)

10:00

El Masroig

18:00

Divendres, 8 de juny
Tivissa (Capella del Roser)

18:00 Yves Decathalogne

Dissabte, 9 de juny
La Serra

18:00

Tivissa

20:00 Matilde

Diumenge, 10 de juny, Diumenge X del Temps Ordinari
Tivissa

10:00 Família Bladé

El Masroig

11:45 Pel poble

El Molar

13:00

Tivissa
Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús
Divendres dia 8 de juny, solemnitat del Sagrat Cor de Jesús,Exposició del Santíssim de 10:00 h fins a les 22:00 h. a la Capella
del Roser.
A les 10:00 Exposició del Santíssim i Rosari.
A les 12:00 Rosari
a les 15:00 Hora de la Misericòrdia
A les 18:00 Santa Missa i mes del Sagrat Cor.
A les 22:00 Rosari i benedicció del Santíssim

Restauració porta de Sant Jaume
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.

