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GAUDETE ET EXULTATE (V): COMBAT, VIGILÀNCIA I DISCERNIMENT
Enrique Benavent Vidal – Bisbe de Tortosa

En l’últim capítol de l’exhortació Gaudete et exultate
el Papa ens recorda un perill al que estem exposats
tots els cristians: la falsa seguretat en nosaltres
mateixos que ens porta a viure sense donar
importància a certes situacions que poden ser una
amenaça per a la vida cristiana; o sense la inquietud de
progressar en el seguiment de Crist per a viure’l cada
vegada amb més intensitat. El cristià no pot oblidar
que la seua santedat està constantment amenaçada i
que quan no viu en el desig de progressar en aquest
camí, acaba retrocedint. Per evitar aquesta temptació
el papa Francesc ens recorda que la vida cristiana
implica combat, vigilància i discerniment.
El cristià ha de lluitar contra la mentalitat mundana
que ens pot portar a la mediocritat en la vivència de la
fe; també contra les pròpies fragilitats i inclinacions
(cadascú ha de conèixer les seues). Però sobretot,
incideix el Sant Pare, és “una lluita constant contra el
diable, que és el príncep del mal” (nº 159). El Papa
insisteix en què no hem de pensar que és simplement
“un mite, una representació, un símbol, una figura o
una idea. Aquest engany ens porta a baixar la guàrdia
per acabar més exposats” (nº 161). L’acció del dimoni,
que no ha d’identificar-se amb comportaments
psicològics anormals, es descobreix pels seus efectes
en el cristià: “Ens enverina amb l’odi, amb la tristesa,
amb l’enveja, amb els vicis. I així, mentre nosaltres
baixem la guàrdia, ell aprofita per a destruir la nostra
vida, les nostres famílies i les nostres comunitats” (nº
161). Qui no mantingui aquest esperit de lluita “es
veurà exposat al fracàs o a la mediocritat” (nº 162).

Les armes per a aquest combat ja les coneixem: “la
pregària, la meditació de la Paraula de Déu, la
celebració de la Missa, l’adoració eucarística, la
reconciliació sacramental, les obres de caritat, la vida
comunitària, la inquietud missionera” (nº 162). Hem
d’estar vigilants per no caure en la tebiesa que pot
acabar corrompent la vida espiritual.
El cristià, a més de vigilar i combatre per evitar el mal
i la corrupció espiritual, ha d’estar atent a les
inspiracions de l’Esperit per créixer cada dia més en el
bé. Aquest creixement es viu en allò xicotet i quotidià,
però no hem de posar límits “per el millor i més bell”
(nº 169). Per això, hem d’estar atents al que el Senyor
ens inspira a cada moment de la nostra vida i descobrir
el projecte que té sobre cadascú de nosaltres. El
discerniment suposa estar atents a la voluntat de Déu,
que ens parla en la vida i en l’oració. Un exemple
proper per a nosaltres és el beat Manuel Domingo i
Sol, qui es va trobar amb un seminarista necessitat de
mitjans per a una millor formació intel·lectual i
espiritual, i va viure aquest esdeveniment com una
crida del Senyor a ocupar-se de la formació dels futurs
sacerdots, fins al punt que Sant Joan Pau II l’ha
reconegut com apòstol de les vocacions.
El Papa conclou la seua exhortació convidant-nos a no
deixar de mirar a la Mare de Déu, que “va viure com
ningú les benaurances de Jesús”, que “és la santa entre
els Sants, la que ens ensenya el camí de la santedat i
ens acompanya”. “Conversar amb ella ens consola, ens
allibera i ens santifica” (nº 176).
Us convido a acollir i a meditar aquesta exhortació del
Sant Pare.

CONTEMPLAR L'EVANGELI
«I el sorprenia que no tinguessin fe»
Avui la litúrgia ens ajuda a descobrir els sentiments del
Cor de Jesús: «I el sorprenia que no tinguessin fe» (Mc
6,6). Sens dubte, als deixebles els degué impressionar
la manca de fe dels conciutadans del Mestre i la reacció
del mateix. Semblaria d'allò més normal que les coses
haguessin succeït d'una altra manera: arribaven a la
terra on havia viscut tants anys, havien sentit dir de les
obres que realitzava, i la conseqüència lògica era que
l'acollissin amb tendresa i confiança, més disposats que
els altres a escoltar els seus ensenyaments. Tanmateix,
no fou així, sinó tot el contrari: «I no eren capaços
d'acceptar-lo» (Mc 6,3)
La sorpresa de Jesús per l'actitud dels de la seva terra,
ens mostra un cor que confia en els homes, que espera
una resposta i al que no deixa indiferent la falta de la
mateixa, perquè és un cor que es dóna tot cercant el
nostre bé. Ho expressa molt bé sant Bernat, quan
escriu: «Vingué el Fill de Déu i va fer aquestes
meravelles en el món de manera que arrancà del nostre
enteniment tota mena de vida mundana, per tal que
meditem i mai parem de ponderar les seves meravelles.
Ens deixà uns horitzons infinits per al repòs de la
intel·ligència, i un riu tan cabalós d'idees que era
impossible de passar. ¿Hi ha algú capaç de comprendre
per què volgué morir la majestat suprema per tal de
donar-nos la vida, servir Ell per a regnar nosaltres, viure
desterrat per a portar-nos a la pàtria, i rebaixar-se fins al
més vil i ordinari per tal d'exalçar-nos pel damunt de
tot?».
Hom podria pensar com hauria canviat la vida dels
habitants de Natzaret si s'haguessin apropat a Jesús
amb fe. Així, hem de demanar-li dia a dia com els seus
deixebles: «Senyor, augmenta'ns la fe» (Lc 17,5), per tal
que ens obrim més i més a la seva acció amorosa en
nosaltres.

HORARI DE MISSES
Dissabte, 7 de Juliol
Llaberia

16:30 Pel Poble.

La Serra

18:30 Ricard Castellví.

Tivissa

20:00 Fm. Porcar Monclús.

Diumenge, 8 de Juliol, Diumenge XIV durant l’any.
Tivissa

10:00 Salvador i Mª Teresa.

El Masroig

11:45

El Molar

13:00

Dilluns, 9 de Juliol
Tivissa (Centre de dia)

17:00 Domingo, Elvira i Teresa.

Dimarts, 10 de Juliol
Tivissa (Capella del Roser)

10:00 Lluís i Maria.

Dimecres, 11 de Juliol
El Molar

18:00

Dijous, 12 de Juliol
El Masroig

11:00

Divendres, 13 de Juliol
Tivissa (Capella del Roser)

19:00 Josep Mª Jardí.

Dissabte, 14 de Juliol
Tivissa

20:30 Teresina

Diumenge, 15 de juliol, Diumenge XV del Temps Ordinari
La Serra d’Almos

10:30

Llaberia

12:00 Pel Poble.

El Molar

17:30

El Masroig

19:00

El Masroig
Confirmacions
El passat dia 29 de juny, dos joves de la nostra parròquia reberen el sagrament de la Confirmació.

Benedicció dels vehicles
El pròxim diumenge dia 15 al finalitzar la Missa Dominical es beneiran els vehicles al lloc de costum.
Estat de comtes de l’Ermita Mare de Déu de les Pinyeres (2018).
Saldo inicial: 3.919,92.
Ingressos: 4.202,69.
Despeses: 2.777,33.
Total:
5.345,28.

Tivissa
Benedicció dels vehicles
El pròxim dissabte dia 14 al finalitzar la Missa Dominical
es beneiran els vehicles al lloc de costum.

