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SANT TOMÀS: L’APÒSTOL, QUE VOL COMPRENDRE I VEURE
Enrique Benavent Vidal – Bisbe de Tortosa

El passat 3 de juliol vam celebrar la festa de l’apòstol
Sant Tomàs. M’agradaria comentar dos moments de la
seua vida que apareixen narrats en el quart evangeli,
perquè en ells se’ns revela un aspecte de la
personalitat d’aquest deixeble del Senyor, que pot
il·luminar la situació de molts cristians d’avui: estem
davant un apòstol que no s’acontenta amb escoltar
l’ensenyament de Jesús, sinó que vol entendre-l; i que
tampoc té prou amb escoltar el testimoniatge dels
altres apòstols, sinó que vol assegurar-se que aquell a
qui els seus companys diuen que han vist és realment
el Senyor.
Durant l’últim sopar Jesús vol tranquil·litzar als
deixebles davant la imminència de la seua mort. Es
refereix a ella com una anada a la casa del Pare i els
diu: “allà on jo vaig, ja sabeu quin camí hi porta” (Jn
14, 4). Davant aquestes paraules, que certament tenien
un caràcter enigmàtic i que els deixebles únicament
van entendre després de la passió, “Tomàs li pregunta:
«Senyor, si ni tan sols sabem on vas, com podem saber
quin camí hi porta?»” (Jn 14, 5). És la reacció d’algú
que davant la dificultat per comprendre no es queda
callat, sinó que té la inquietud de preguntar per arribar
a una comprensió més profunda. Aquest desig de
Tomàs es veu recompensat per la resposta de Crist, qui
es presenta a si mateix dient: “Jo sóc el camí, la veritat
i la vida. Ningú no arriba al Pare si no és per mi” (Jn
14, 6). La inquietud de Tomàs no solament ha sigut
beneficiosa per a ell, sinó per a tots nosaltres: Jesús
ens ha revelat que el camí i la veritat que condueixen a
la vida, és a dir a Déu, no és un altre que Ell mateix.

. l capvespre del dia de Pasqua, Jesús es va aparèixer
A
als deixebles sense que hi fos Tomàs amb ells. Quan
després li van dir que l’havien vist, Tomàs té dificultats
per acceptar el testimoniatge dels altres apòstols i vol
assegurar-se que aquell a qui han vist és realment Crist.
La prova de la identitat del Ressuscitat són les ferides
causades pels claus i la nafra del costat obert. Als vuit
dies, quan Tomàs estava present, el Senyor es va tornar
a aparèixer i, encara que li va recriminar la seua falta
de fe exhortant-lo a no ser incrèdul sinó creient, li va
fer veure que realment era Ell mostrant-li les nafres.
Tomàs va reaccionar formulant la confessió de fe en
Jesús més gran que trobem en el Nou Testament:
“Senyor meu i Déu meu!” (Jn 20, 28). Un cop més,
aquesta reacció no l’ha beneficiat solament a ell, sinó
també a nosaltres: Tomàs ha verificat la identitat del
Ressuscitat i li ha donat l’ocasió de formular una nova
benaurança que abasta a tots els qui creuran en Jesús:
“Feliços els qui creuran sense haver vist!” (Jn 20, 29).
El testimoniatge d’aquest apòstol ens ha de fer pensar
dues coses: en primer lloc, que cada persona té el seu
propi camí de fe i hem de ser respectuosos amb tots,
especialment amb aquells que tenen dificultats per
creure, perquè un judici negatiu sobre ells pot allunyarlos més del Senyor. I en segon lloc, que la inquietud
per conèixer i comprendre millor la nostra fe no és
signe de feblesa o mediocritat, sinó que és beneficiosa
per a qui pregunta i per als demés.
Amb la meua benedicció i afecte.

HORARI DE MISSES

CONTEMPLAR L'EVANGELI
«Jesús va cridar els Dotze i començà a
enviar-los de dos en dos»
Avui, Diumenge XV (B) de durant l'any, llegim a
l'Evangeli que Jesús envia els Dotze, de dos en dos, a
predicar. Fins ara han acompanyat el Mestre pels
camins de Galilea, però ha arribat l'hora de començar la
difusió de l'Evangeli, la Bona Nova: la notícia que el
nostre Pare Déu ens estima amb un amor infinit i que
ens ha portat a la vida per a fer-nos feliços per tota
l'eternitat. Aquesta notícia és per a tothom. Ningú no ha
de quedar al marge de l'ensenyament alliberador de
Jesús. Ningú no queda exclòs de l'Amor de Déu. Cal
arribar a l'últim racó del món. Cal anunciar el goig de la
salvació plena i universal, per mitjà de Jesucrist, el Fill
de Déu fet home per nosaltres, mort i ressuscitat i
present activament en l'Església.
Equipats amb «poder sobre els esperits malignes» (Mc
6,7) i amb un bagatge quasi inexistent —«No prengueu
res per al camí, fora del bastó: ni pa, ni sarró, ni cap
moneda. Poseu-vos les sandàlies, però no us emporteu
dos vestits» (Mc 6,8)— inicien la missió de l'Església.
L'eficàcia de la seva predicació evangelitzadora no
vindrà d'influències humanes o materials, sinó del poder
de Déu i de la sinceritat, de la fe i del testimoni de vida
del predicador. «Tot l'impuls, l'energia i l'entrega dels
evangelitzadors provenen de la font que és l'amor de
Déu infós en els nostres cors amb el do de l'Esperit
Sant» (Joan Pau II).
Avui en dia, la Bona Notícia no ha arribat encara a tot
arreu, ni amb la intensitat que calia. S'ha de predicar la
conversió, s'ha de vèncer molts esperits malignes.
Els qui hem rebut la Bona Notícia, ho sabem valorar?
En som conscients? En som agraïts? Sentim-nos
enviats, missioners, urgits a predicar amb l'exemple i, si
cal, amb la paraula perquè la Bona Nova no manqui als
qui Déu ha posat en el nostre camí.

Dissabte, 14 de Juliol
Tivissa

20:30 Teresina.

Diumenge, 15 de Juliol, Diumenge XV durant l’any.
La Serra

10:30

Llaveria

12:00 Pel Poble.

El Molar

17:30

El Masroig

19:00

Dilluns, 16 de Juliol
Tivissa (Parròquia)

19:00 Josep i Pepita.

Dimarts, 17 de Juliol
Tivissa (Parròquia)

10:00

Pere Vidal

Dimecres, 18 de Juliol
El Molar

18:00

Dijous, 19 de Juliol
El Masroig

11:00

Divendres, 20 de Juliol
Tivissa (Parròquia)

19:00 Francisco Escoda

Dissabte, 21 de Juliol
La Serra

18:30

Tivissa

20:00 Mª Ángeles

Diumenge, 22 de juliol, Diumenge XVI del Temps Ordinari
Tivissa

10:00 Fm. Bladé

El Masroig

11:45 Pel Poble.

El Molar

13:00

Llaveria

17:00

El Masroig
Benedicció dels vehicles
Aquest diumenge dia 15 al finalitzar la Missa Dominical
es beneiran els vehicles al lloc de costum.

Tivissa
Benedicció dels vehicles
Aquest dissabte dia 14 al finalitzar la Missa Dominical es
beneiran els vehicles al lloc de costum.
Reunió Sopar de la Parròquia
El pròxim dilluns dia 16 de Juliol a les 22:00h reunió amb
els col·laboradors del sopar de la Parròquia.

