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GAUDETE ET EXULTATE (I):LA SANTEDAT ÉS PER A TOTS
Enrique Benavent Vidal – Bisbe de Tortosa

Fa unes setmanes es va fer pública una nova exhortació
apostòlica del papa Francesc titulada Gaudete et exultate
(Alegreu-vos-en i celebreu-ho). De nou el tema de l’alegria
cristiana està present en el títol d’un document del magisteri
del papa Francesc. Això amaga un missatge que ja es va
indicar en la exhortació Evangelii gaudium (La joia de
l’Evangeli): “L’alegria de l’Evangeli omple el cor i la vida
sencera dels qui es troben amb Jesús… Amb Crist sempre
neix i reneix l’alegria” (EG, núm. 1). Podem dir que en el
pensament del Papa un cristianisme viscut sense alegria
indica quelcom d’inautèntic.
En continuïtat amb el seu magisteri, el Papa ha publicat
aquest nou document que ens porta a aprofundir encara més
en aquesta intuïció: l’alegria cristiana és autèntica quan es
viu com una vocació a la santedat. El Senyor, ens diu el
Papa, “ho demana tot, i el que ofereix és la vertadera vida, la
felicitat per a la qual vam ser creats. Ell ens vol sants i no
espera que ens conformem amb una existència mediocre”
(GE, nº 1). Un cristià autèntic és aquell que troba l’alegria en
viure la seua vida plenament com un camí de santedat.
L’alegria és signe d’autenticitat cristiana i, per tant, de
santedat.
Aquesta vocació no és per a uns pocs escollits. En l’Església
hi ha molts signes de santedat que moltes vegades passen
desapercebuts i no valorem. En Gaudete et exultate afirma el
papa Francesc: “No pensem solament en els ja beatificats o
canonitzats. L’Esperit Sant vessa santedat pertot arreu, en el
sant poble fidel de Déu” (GE, núm. 6). I més endavant
concreta encara més aquesta idea: “M’agrada veure la
santedat en el poble de Déu pacient: en els pares que crien
amb tant d’amor els seus fills, en eixos homes i dones que
treballen per portar el pa a la seua casa, en els malalts, en
les religioses ancianes que segueixen somrient. En eixa

constància per seguir endavant dia rere dia, veig la
santedat de l’Església militant” (GE, núm. 7).
La vocació a la santedat és el camí de tot batejat. “Per a
ser sants no és necessari ser bisbes, sacerdots, religioses
o religiosos… Tots estem cridats a ser sants vivint amb
amor i oferint el propi testimoniatge en les ocupacions de
cada dia, allí on cadascú es troba” (GE, núm. 14). Tampoc
és necessari realitzar accions extraordinàries: “Aquesta
santedat a la qual el Senyor et crida anirà creixent amb
xicotets gestos” (GE, núm. 16), mitjançant els quals ens
anem unint cada dia més a Crist. Ni tan sols hem de
pensar que la santedat exigeix al cristià una perfecció
absoluta: “No tot el que diu un sant és plenament fidel a
l’Evangeli, no tot el que fa és autèntic o perfecte. El que cal
contemplar és el conjunt de la seua vida, el seu camí de
santificació, eixa figura que reflecteix una mica de
Jesucrist” (GE, núm. 22). No es tracta, per tant, que tota la
vida d’un cristià sigui perfecta, sinó que en les nostres
paraules i actituds es reflecteixi quelcom de Crist.
Que aquestes reflexions del primer capítol d’aquest
document del papa Francesc ens porten a no considerar
la santedat com quelcom inassolible i a no tenir por a viure
l’aventura d’aquesta vocació comuna a tots els cristians.
Oh, Cor Sagrat de Jesucrist,
seu de l'amor de tot un Déu,
sigueu per sempre el meu encís
i l'únic bé d'aquest cor meu.
D'amor i de perdó se'ns obre.
A vós acut el pecador
buscant refugi en vostre Cor,
no li negueu mai el perdó,
que és gran per tots el vostre amor.
Per qui us estima, oh, Senyor,
és vostre Cor un paradís,
i el cor humà, enmig del dolor,
amb vostre amor se sent feliç.
Eternament glorificat
sigui, oh, Jesús, el vostre Cor,
i amb Vós el Pare benamat
i el Sant Esperit que és tot amor.
Amén.

CONTEMPLAR L'EVANGELI
«El qui blasfema contra l'Esperit Sant
no tindrà mai perdó»

HORARI DE MISSES
Dissabte, 9 de juny
La Serra d'Almos

18:00

Tivissa

20:00 Matilde

Diumenge, 10 de juny, Diumenge X del temps ordinari
Tivissa

10:00 Fm. Bladé

El Masroig

11:45 Pel poble

El Molar

13:00

Dilluns, 11 de juny

Avui, en llegir l'Evangeli del dia, hom resta astorat
—“al•lucina”, com es diu en el llenguatge del carrer—. «Els
mestres de la Llei que havien baixat de Jerusalem» veuen la
compassió de Jesús per les persones i el seu poder que
opera a favor dels oprimits, i —amb tot— li diuen que «està
posseït per Beelzebul» i que «treu els dimonis pel poder del
príncep dels dimonis» (Mc 3,22). Realment és sorprenent el
punt fins on poden arribar la ceguesa i la malícia humanes,
en aquest cas d'uns lletrats. Tenen davant seu la Bondat en
persona, Jesús, l'humil de cor, l'únic Innocent i no se
n'adonen. Se suposa que ells són els entesos, els qui
coneixen les coses de Déu amb vista a ajudar el poble, i
resulta que no solament no el reconeixen, sinó que l'acusen
de ser diabòlic.
Amb aquest panorama és com per a “girar cua” i dir: «Aquí
us quedeu!». Però el Senyor pateix amb paciència aquest
judici temerari sobre la seva persona. Tal com ha afirmat
Joan Pau II, Ell «és un testimoni insuperable d'amor pacient i
d'humil mansuetud». La seva condescendència sense límits
el mena, fins i tot, a provar de
remoure
llurs
cors
tot
argumentant-los amb paràboles i
consideracions raonables. Amb
tot, a la fi, els adverteix amb
autoritat divina que aquest
tancament de cor, que és rebel•lia
davant l'Esperit Sant, restarà
sense perdó (cf. Mc 3,29). I no
perquè Déu no vulgui perdonar,
sinó perquè per a ser perdonat,
primer, hom ha de reconèixer el
seu pecat.
Tal com anuncià el Mestre, és
llarga la llista de deixebles que
també han patit la incomprensió
quan obraven amb tota la bona
intenció. Pensem, per exemple,
en santa Teresa de Jesús quan
ella intentava portar a més
perfecció les seves germanes.
No ens estranyi, per tant, si en el
nostre caminar hi apareixen
aquestes contradiccions. Seran
l'indici que anem pel bon camí.
Preguem per aquestes persones i
demanem al Senyor que ens
atorgui la pacient perseverança.

Tivissa (Centre de dia)

17:00

Dimarts, 12 de juny
Tivissa (Capella del Roser)

10:00 Josep Maria Jardí

Divendres, 15 de juny
Tivissa (Capella del Roser)

18:00 Domingo, Elvira i Teresa

Dissabte, 16 de juny
La Serra

18:00

Tivissa

20:00 Laureano Jiménez

Diumenge, 17 de juny, Diumenge XI del Temps Ordinari
Tivissa

10:00 Josep i Pepita

El Masroig

11:45

El Molar

13:00 Pel poble

Tivissa
Enterrament
Dimarts, dia 5 de juny, Joan Saladié
Monclús. Doneu-li Senyor el repòs
etern.

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 d'aquest
cap de setmana seran a favor de la
restauració de la porta.

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.
Els interessats podeu dirigir-vos al
mossèn.

