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GAUDETE ET EXULTATE (III): EL CAMÍ DE LA SANTEDAT
Enrique Benavent Vidal – Bisbe de Tortosa

Si en el capítol segon de l’exhortació Gaudete et exultate el
papa Francesc ens adverteix dels perills que s’oposen a la
vertadera santedat, en el tercer ens recorda els camins
concrets indicats pel mateix Crist per realitzar-la en la nostra
vida. Es tracta de dos textos centrals de l’Evangeli: les
benaurances, en les quals “es dibuixa el rostre del Mestre,
que nosaltres estem cridats a transparentar en la
quotidianitat de les nostres vides” (nº. 63); i el discurs sobre
el judici final que trobem en el capítol 25 de l’evangeli de
Sant Mateu, en el qual “Jesús torna a aturar-se en una
d’aquestes benaurances, la que declara feliços els
misericordiosos” (nº 95).
Les benaurances aparentment amaguen una doble
contradicció: d’una banda expressen un missatge atractiu,
perquè qualsevol persona que medita sincerament aquestes
paraules del Senyor no pot deixar d’admetre que en elles es
conté un ensenyament que, si el posàrem en pràctica,
transformaria profundament el cor de les persones i, no
obstant això, la realitat del món ens porta cap a un altre estil
de vida. En segon lloc, a qui es deixa arrossegar per la
mentalitat del nostre món no li resulta fàcil entendre que en la
pobresa, en la mansuetud, en la capacitat de plorar amb els
altres, en la misericòrdia, en la netedat de cor, en la lluita per
la pau i la justícia fins al punt d’acceptar el sofriment per
elles, etc… pugui trobar-se la felicitat. L’estil de vida que
Jesús ens proposa no conduiria a la felicitat sinó a la
infelicitat. El missatge de Jesús va “a contracorrent pel que fa
al que és costum, al que es fa en la societat” (nº 65). Només
qui assumeix el risc de seguir el camí proposat pel Senyor,
pot entendre la vertadera alegria, perquè la felicitat que
anuncien les benaurances coincideix amb la santedat. “La
persona que és fidel a Déu i viu la seva Paraula aconsegueix,
en el lliurament de si mateix, la veritable felicitat” (nº 64).
Des del número 67 al 94 el Papa ens ofereix unes breus

reflexions sobre cadascuna de les benaurances i sobre la
manera de posar-les en pràctica. No és possible detenirnos en cadascuna d’elles, però vull convidar-los a que les
mediten pensant que solament es poden posar en pràctica
si estem units a Crist i moguts per l’amor a Ell i el desig de
ser-li fidels. Això és l’única cosa que ens pot mantenir en el
camí cap a la santedat, que és el que condueix a la
vertadera alegria.
En relació amb les paraules de Jesús sobre el judici final
voldria destacar tres afirmacions del Papa: el motiu per a
fer-les vida no pot ser altre que la fidelitat a Jesucrist, ja
que Ell s’ha identificat amb els pobres (no diu “és com si
m’ho haguéreu fet a mi”, sinó “a mi m’ho fèieu”). Amés,
aquesta motivació evita una ideologització del cristianisme
i la seua transformació en una ONG, però el Papa insisteix
que aquest perill no ha de portar-nos a l’extrem oposat,
que consisteix a tenir por al compromís social i mirar-lo
amb sospita. Finalment el papa Francesc ens exhorta a
portar-les a la pràctica “sense excuses que els lleven
força” (nº 97).
Si fem d’aquestes paraules de Jesús el programa de la
nostra vida, estarem en el vertader camí cap a la santedat
perquè donarem glòria a Déu amb la vida i, per tant,
viurem el culte que més li agrada: la misericòrdia.

Les benaurances
En aquell temps, en veure Jesús les multituds,
pujà a la muntanya, s'assegué i els deixebles se li
acostaren. Llavors es posà a parlar i els instruïa
dient: “Feliços els pobres en l'esperit: el Regne
del cel és per a ells. Feliços els qui estan de dol:
vindrà el dia que seran consolats. Feliços els humils: són ells els qui posseiran el país. Feliços els
qui tenen fam i set de ser justos: vindrà el dia
que seran saciats. Feliços els compassius: Déu els
compadirà. Feliços els nets de cor: són ells els qui
veuran Déu. Feliços els qui posen pau: Déu els
reconeixerà com a fills. Feliços els perseguits pel
fet de ser justos: el Regne del cel és per a ells.
Feliços vosaltres quan, per causa meva, us ofendran, us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies: alegreu-vos-en i feu
festa, perquè la vostra recompensa és gran en el
cel”.
Mt 5,1-12a.

CONTEMPLAR L'EVANGELI
«L’infant creixia i s’enfortia en l’Esperit»

HORARI DE MISSES
Dissabte, 23 de juny
La Serra

18:00

Tivissa

20:00 Fm. Porcar Monclús

Diumenge, 24 de juny, El Naixement de Joan Baptista

Avui, celebrem solemnement el naixement del Baptista. Sant
Joan és home de forts contrastos: viu el silenci del desert,
però des d'allí mou les masses i les convida amb veu
convincent a la conversió; és humil per a reconèixer que ell
només és la veu, no la Paraula, però no té pèls a la llengua i
és capaç d'acusar i denunciar les injustícies fins i tot als
mateixos reis; convida els seus deixebles a anar cap a
Jesús, però no rebutja conversar amb el rei Herodes mentre
és a la presó. Silenciós i humil, és també valent i fort fins a
vessar la sang. Joan Baptista és un home gran!, el més gran
dels nascuts de dona, com l'elogiarà Jesús, però només és el
precursor del Crist.
Potser, el secret de la seva grandesa és la consciència de
saber-se escollit per Déu; així queda expressat per
l'evangelista: «L'infant creixia i s'enfortia en l'Esperit, i va
viure al desert fins al dia que es va manifestar a Israel» (Lc
1,80). Tota la seva infantesa i joventut va estar marcada per
la consciència de la seva missió: donar testimoniatge; i ho fa
batejant el Crist en el Jordà, preparant per al Senyor un
poble ben disposat i, al final de la seva vida, vessant la seva
sang a favor de la veritat. Amb el coneixement que tenim de
Joan, nosaltres podem respondre a la pregunta que es feien
els seus contemporanis: «¿Què serà aquest infant?» (Lc
1,66).
Tots nosaltres, pel baptisme, hem estat escollits i enviats a
donar testimoniatge del Senyor. En un ambient d'indiferència,
sant Joan ens és model i ajut; ens diu sant Agustí: «Admira
Joan tot el que et sigui possible, ja que el que tu admires
aprofita al Crist. Aprofita al Crist, repeteixo, no perquè tu li
ofereixis alguna cosa a Ell, sinó per a progressar tu en Ell».
En Joan, les seves actituds de Precursor, manifestades en la
pregària atenta a l'Esperit, en la fortalesa i la humilitat, ens
ajuden a obrir horitzons nous de santedat per a nosaltres i
per als nostres germans.

Tivissa

10:00 Dolores i Enrique

El Masroig

11:45 Pel poble

El Molar

13:00 Joan, Roser, Jaume i Carme

Dilluns, 25 de juny
Tivissa (Centre de dia)

17:00 Pepeta i Antonio

Dimarts, 26 de juny
Tivissa (Capella del Roser)

10:00 Ramón Borràs

Dimecres, 27 de juny
El Molar

18:00

Dijous, 28 de juny
El Masroig

18:00

Divendres, 29 de juny
Tivissa (Capella del Roser)

18:00 Pepeta i Antonio

El Masroig -Confirmació-

20:00

Dissabte, 30 de juny
Llaberia

16:30

La Serra

18:30

Tivissa

20:00 Fm. Gilabert Gilabert

Diumenge, 1 de juliol, Diumenge XIII del Temps Ordinari
Tivissa

10:00 Jaume, Maria i Mateu

El Masroig

11:45

El Molar

13:00 Pel poble

El Masroig
Confirmacions
El proper divendres dia 29 de juny a les 20:00 hores hi haurà la
cel·lebració de les Confirmacions, presidida pel sr. Bisbe Enrique Benavent Vidal..

Col·lecta a favor de Caritas
En la col·lecta a favor de Caritas s'han recollit la quantitat de
110 €. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

El Molar
Col·lecta a favor de Caritas
En la col·lecta a favor de Caritas s'han recollit la quantitat de
150 €. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Tivissa
La Serra d'Almos
Col·lecta a favor de Caritas
En la col·lecta a favor de Caritas s'han recollit la quantitat de 80 €. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Exposicio del Santíssim
Divendres, dia 29 de juny, a les 17:30 h, exposició del Santíssim.

Col·lecta a favor de Caritas
En la col·lecta a favor de Caritas s'han recollit la quantitat de
597 €. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

