Ho diu la Bíblia
A cura de Manel Morgades i Rosell

Joel vol dir “el Senyor és Déu”. Es considerat un profeta menor –però déu ni do el que diu- situat concretament al s. IV a. de
C. La missió del profeta Joel és desvetllar el poble i propiciar la idea de prosperitat de la terra i de la seva gent i en definitiva
de la Salvació que ve de Déu. Per Nadal celebrem que “ens visitarà un sol que ve del cel per il·luminar els qui viuen a la fosca”.
(Lc. 1, 78-79) Amb aquesta esperança, agermanada amb el text de Joel recuperem l’esperança cristiana de ser Poble i no
oblidem que per a ser-ho, cal primer, ser persones humanes.
CRIDA A LES NACIONS. Joel 4,9-17
Feu una crida a les nacions:
«Proclameu la guerra santa,
prepareu els guerrers;
que avancin tots els combatents.
De les relles forgeu-ne espases,
de les falçs, llances.
Que l'inútil digui: "Sóc un valent."
Correu, veniu, pobles veïns,
concentreu-vos aquí.»
I tu, Senyor, fes-hi acudir els teus valents!
El Senyor diu:
«Que les nacions es posin en marxa
cap a la vall de Josafat;
allà m'asseuré per jutjar tots els pobles veïns.
Empunyeu la falç,
ja és el temps de segar;
trepitgeu el raïm, que el cup n'és ple:
les tines sobreïxen.

És enorme, la maldat dels pobles!
Hi ha grans gentades
a la vall de la Sentència;
perquè a la vall de la Sentència
ja arriba el dia del Senyor.
El sol i la lluna s'enfosqueixen,
els estels perden l'esclat.
El Senyor rugeix des de Sió,
bramula des de Jerusalem;
cel i terra s'estremeixen,
però el Senyor és un refugi per al seu poble,
una ciutadella per als d'Israel.
Llavors sabreu que jo sóc el Senyor, el vostre Déu,
jo que habito a Sió, la meva muntanya santa.
Jerusalem serà una ciutat santa,
i els estrangers no la profanaran mai més.

Garbellant

A cura de M. Teresa Quintana i Capdevila

Per Nadal és temps propi de fred, la intensitat o minva
del qual ha donat lloc a diversos parers expressats pel
refrany:
• Entre Nadal i els Reis, el fred correrà.
• El fred cabal, un mes abans i un mes després de
Nadal.
• Si no fa fred per Nadal, tot l'any va mal.
• El fred de Nadal, tot l'any va mal.
• Si abans de Nadal fred no fa, de Nadal enllà fred no
farà.
• Per Nadal, el fred cordial.
• Pels volts de Nadal fa l'hivern natural.
• Un mes abans i un mes després de Nadal, l'hivern
cabal.
• Si abans de Nadal capa no et cal, de Nadal enllà capa
no et caldrà.
• Nadal endavant, fred i fam.
• Per Nadal fa el fred com cal I ben igual.
• Els freds de Nadal dominen l'any.
• Si per Nadal fred no fa, mal any el que vindrà.
• Nadal duu l'hivern dins d'una panera; si no la duu al
davant, la porta al darrera.
• Per Nadal i Sant Tomàs comença l'hivernàs.
• Fins al dia de Nadal no és hivern formal.
• De Nadal un mes abans i un mes després hivern és.
• Si fins a Nadal peücs no hi cal, de Nadal enllà peücs
no hi caldrà.
• Fred per Nadal i calor per Sant Joan, salut per tot
l'any.

SANT ESTEVE
Segons una tradició, sant Esteve era marxant de robes i anava pels
pobles venent vestits en mercadatge ambulant. Un dia va trobar
en un hostal a Jesús i els seus deixebles que anaven a predicar. El
marxant tot es va sorprendre de la paraula de Jesús i va admetre
decididament la seva llei. Jesús i els seus companys anaven vestits
amb gran pobresa; duien uns vestits tot espelleringats i vells que
feien llàstima de veure.
El marxant va creure que no esqueia que un savi com Jesús i els
qui el seguien vestissin de manera tan miseriosa, i del seu bagatge
els va donar un vestit nou a cada un. Jesús li va agrair la generositat,
el va beneir i va predir-li que seria el primer màrtir de la seva fe i
el primer qui per ella entraria al cel.

Passada de mà en mà, com una torxa,
que transcendeix els segles i els mil-lennis,
ens arriba la llum inextingible
del Nadal que ve a fondre cels i terra.
Cada any baixa una nova lluminària:
altra anella fulgent de la cadena,
que ens uneix amb la fe dels rebesavis
i amb l’amor que ens deixaren en herència.
Passada de mà em mà, com uma torxa,
tota d’estels, estrella missatgera,
la claror de Betlem se’ns arrecera
en el petit portal de casa nostra.
Maria Dolors Forès i Sedó
Nadal 2006

Parròquia de Sant Jaume, d'Arbeca
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Ara i aquí
LA FAMÍLIA, RESPOSTA A LES DEMANDES DE
L'HOME ACTUAL
Dins les festes de Nadal, que inclouen la festa litúrgica de
la Sagrada Família, he considerat adient i profitós de
publicar, en aquesta primera pàgina, una adaptació de
l’article sobre la família, que escriu FELIX FELIPE a la
publicació litúrgica “EUCARISTIA”.
Avui estem vivint un canvi desconcertant. Tot
canvi descol·loca i possiblement també
desconcerta. Però, sobretot,
desconcerten els canvis que modifiquen
les creences i els valors. I això és
el que està passant en les dues
grans institucions transmissores
de creences i valors: la religió i
la família, les quals, a més d’una
profunda crisi, estan experimentant una pèrdua de capacitat
per a transmetre les creences i els
valors, que, durant segles, han
donat sentit a la vida de la gent
en la nostra cultura. Això és el que
ens ha descol·locat. Per això, ens
espanta la descomposició de la
família, a la qual estem assistint.

sa. I la família és la gran escola d’amor, on s’aprèn per
experiència.
TOTS TENIM NECESSITAT DE VIURE JUNTS,
iguals i diferents, en un món on s’experimenta una
profunda ruptura i discòrdia entre els homes i els
pobles. La família és – ha de ser – àmbit privilegiat
on cadascú experimenta que és estimat,
acceptat i valorat pel que és: fill i germà.
Per això, la família ha de ser embrió de
la nova humanitat: una, diversa i
igual.
TENIM
NECESSITAT
D’ARRELAMENT. Els ràpids i
profunds canvis, la desconnexió amb
el passat i la perplexitat davant el futur
estan afectant de ple els criteris i
sentiments transmesos pels nostres
avantpassats: el que era segur i estable
ja no ho és, provocant el desarrelament
i la inseguretat: l’ésser humà es troba
desemparat i manipulable. És dins la
família on s’ha de sentir protegit.

Malgrat aquesta situació, estudiosos
de la família apunten que, encara
que la família està molt limitada
en les seves funcions i en el seu
valor social, no desapareixerà
la dimensió familiar, car l’ésser
humà té necessitat vital d’una llar. Necessitat que
és reclamada pels homes d’avui, degut a una sèrie de
necessitats existencials no satisfetes. N’apuntarem algunes:

NINGÚ NO HA DE SER
VÍCTIMA D’UTILITARISME
FUNCIONAL. El nostre món està
reduint-ho tot a mitjà, a instrument.
Aquesta mentalitat utilitarista
circula per tota la societat i està
contagiant les relacions humanes. Quan una persona ja
no serveix, està en perill de marginació i d’oblit. Tanmateix,
tots tenim necessitat que se’ns estimi, se’ns accepti i se’ns
valori, no pel que tenim i fem, sinó pel que som.

TOTS TENIM NECESSITAT D’UNA LLAR. Tot i
tenir cada dia més abundància de coses, va creixent la
sensació de l’anonimat, la soledat, la incomunicació, la
manca de caliu: vivim com orfes. Cal una llar per créixer

La família, però, no sempre és una llar, perquè, com
ha dit algú, la crisi que tenim és de persona. A més
de la família, diem que estan en crisi moltes institucions
.../...

i molts col·lectius (religió, política, justícia,... ). Fem problema
de la institució, i no fem problema de les persones que la
integren... Hauríem de ser més lúcids, i posar el nostre
objectiu en fer persones...

per persones amb forta qualitat humana, i que se separen
també matrimonis, en què ambdós valen molt com a persones;
però com canviarien les coses, si tots fóssim més
persones!

És cert, que també tenen les seves crisis, famílies integrades

Anton Bru i Borràs

Es fa saber ...
A cura d’Anton Bru i Borràs

PARRÒQUIA
Demografia (període de Santa Creu a Nadal)
Baptismes: 07-10-06 David Vasile Bofarull
Casaments: 21-10-06 Maite Cullerè Sorribes, d’Arbeca,
amb Daniel López Carpio, de Lleida
Exèquies:

23-09-06
25-09-06
28-09-06
09-10-06
23-10-06
30-10-06
31-10-06
10-11-06

Pilar Pascual Paredes, 98 anys
Montserrat Reñé Boladeres, 80 anys
Ventura Aubach Navés, 80 anys
Josep M. Hill Sans, 70 anys
Manuel Sans Cabré, 87 anys
Conrad Domènech Palau, 87 anys
Magdalena Pujol Fallada, 72 anys
Natividad Perelló Aritzeta, 80 anys

Acció Pastoral
Culte:
• El dia 23 de setembre, la nostra Església va acollir, una
vegada més, el bateig ortodox que va demanar una família
romanesa veïna d’Arbeca.
• Com sempre, el mes del Roser es va celebrar amb el Rosari
resat abans de cada missa diària, i cantat, a la tarda dels cinc
diumenges d’octubre.
• El dia de Tots Sants, i el de Difunts, Mn. Anton no va
poder fer els actes habituals al Cementiri per culpa d’una
artrosi a la mà dreta. La Pili i Mn. Víctor van fer la suplència
per al Rosari i la Missa, respectivament.
• El 5 de desembre es reben al Cementiri, les cendres de
Maria Moyà Abad, i Mn. Anton fa el respons corresponent,
a l’hora de la sepultura. Ho va demanar la família, i la
Parròquia fa aquest servei religiós, sempre que se li demana.
• Sempre resulta emotiva la Missa de Santa Llúcia, el dia de
la seva festa, el 13 de desembre. S’omple l’Església, per
doble tradició: la devoció popular d’arreu, i la nostra particular,
arrelada a la nostra història parroquial.
• El dia de la Immaculada, les misses també van despertar
especial emoció: el nostre missioner de Matto Groso, el P.
Miquel Gaya, celebrava allà llurs Noces d’Argent sacerdotals.
Ens hi vam fer presents amb la nostra pregària i el nostre
afecte.

Catequesi:
• El dia 20 de setembre es va fer la reunió habitual de pares
de tots els inscrits a la Catequesi parroquial. Te dues parts:
la primera doctrinal, a càrrec de Manel Morgades, i la segona,
funcional, a càrrec de Carme Giné. L’Assistència va ser bona,
més que altres anys, i l’estructuració de seccions, catequistes,
horaris i llocs, també va anar millor i amb més agilitat. La
dificultat de cada curs rau en la possibilitat de coordinació
amb totes les altres activitats culturals de la quitxalla.
• Es va fer la reunió de pares, preparatòria al Baptisme
celebrat a la vespertina del dia 7 d’octubre. Aquestes reunions
també tenen una part doctrinal i una altra de funcional.
• El 29 d’octubre es va celebrar la missa dedicada a la
Catequesi en el seu inici de curs. Va seguir el “dinar de
germanor”de catequistes amb els seus familiars. És curiós,
que el cuiner és, de sempre, el mateix formador de les nostres
catequistes, el Manel, “capellà i pastisser”, que així s’identifica
ell mateix.
• El dia 11 de novembre va començar la Catequesi d’Adults.
Es fa a la saleta “ de les Corals” de l’Abadia, els diumenges
a la tarda. Se segueix el temari i el contingut de la Catequesi
redactada per experts, en compliment de l’encàrrec fet pel
Concili de la Tarraconense.
Càritas:
• Es recorda que el Rober de Càritas només està obert el
tercer dimecres de cada mes, i que, de moment, no s’hi ha
de portar més roba, perquè se n’està saturat. De fet fa goig
veure’l ple i molt ben ordenat.
• Els visitadors de Residències, que estaven en dèficit de
visites, últimament les fan amb força regularitat. No era culpa
de les voluntàries, sinó del “taxista”: la feina, sempre
imprevisible, de Mn. Anton.
• Les classes de català no les fa Càritas per manca de
professorat voluntari: però segueix la cessió del local parroquial
al professorat del consell Comarcal, que dóna dues classes
a la setmana.
• La campanya de Nadal s’ha portat a terme com de costum.
Consell Parroquial i Voluntariat:
• En la reunió del dia 6 d’octubre, a més de les obres, es va
parlar de temes relacionats amb l’Ajuntament: les visites
turístiques al campanar, el Sant Crist per a Santa Caterina,

el toc nocturn de les campanes ,la “sequera” en les subvencions
municipals a la Parròquia per la cessió de locals, etc. Es va
acordar una visita a l’alcaldessa, que es va celebrar el dia 10
de novembre al seu despatx. La representació parroquial la
formaren, a més de Mn. Anton, la Carme Giné, la secretària
Concepció Pau i Jesús Elies. La reunió volia ser, i va ser,
més d’intercanvi amb comprensió, que netament reivindicativa.
• El Voluntariat parroquial, sense fer soroll , va fent el seu
camí, amb total regularitat i eficàcia. Avui, però, volem deixar
constància del seguiment tècnic i funcional de les 15 estufes
de propà que ens fan els amics Ramon Reñé i Jesús Elies:
amb ells, ens estalviem molts diners i maldecaps que porten
les avaries.
Corals:
• Dues activitats festives de l’Orfeó: l’excursió a València dels
dies 7 i 8 d’octubre, i el sopar de castanyada del dia 3 de
novembre. Ja ho diu una de les seves caçons: “Som gent de
festes i gresca, d’excursions i bona taula; però el que ens
dóna més vida és el cant i l’amistat”. Abans, el dia 1 d’octubre,
havien anat a cantar a la festa major dels Omellons.
• Com sempre, la participació del nostre Orfeó a la Missa
del Gall, ens omple a tots d’emoció, de tendresa i de vida.
• Una participació de les dues Corals de la Vila l’han pogut
fruir, els arbequins, en la diada de la Marató i en la de sant
Esteve.
• Dificultats de calendari i d'organització no han fet possible
la "Cantada als Pessebres".
Economia i obres:
• El dia 6 d’octubre, l’Ajuntament ens va fer una transferència
de 600 ¤, a compte d’una subvenció, que no ens han pogut

determinar, ni en la quantitat, ni en el termini. Agraïm l’esforç
que deu representar, concerdir-la en les actuals circumstàncies.
• Dels 30.000 ¤ de subvenció per les obres del replà,
promesos pel Departament de Cultura de la Generalitat, i
dels 24.000 promesos per la Diputació, n’hem rebut 3.000,
per part de la primera institució. Ens diuen, però, els entesos,
que “tot arribarà”·
• La col·lecta del DOMUND va ser de 730,56 ¤, i la de
GERMANOR, de 732,60 ¤.
Relacions:
• 08-10-2006: El col·lectiu dels 65 anys és acollit a la Missa
Major.
• 25-11-2006: La Sala d’actes de l’Abadia s’obre al teatre
organitzat dins els actes de la Fira.
• 29-11-2006: Mn. Anton rep el regidor de Benestar Social
i Ensenyament, que li parla de la Marató, i de la propera
festa commemorativa del 50è Aniversari de les Escoles
Municipals.
• 13-12-2006: Concert de Nadal de l’Escola de Música.
• 17-12-2006: A la Sala de l'Abadia es fan part dels actes
de la Marató de TV3 a la nostra Vila. Èxit total amb el risc,
però, d'encabir tanta gent...
• 22/12/2006: Concert, a l’Església de la Banda Municipal
de Bellpuig. En Jordi Perelló ha volgut organitzar aquest
concert instrumental, a benefici de la Parròquia. No cal dir
com li agraïm aquest significatiu detall. El concert, excel·lent,
i el públic, entusiasmat.

ARXIPRESTAT
• El dia 1 d’octubre, al Monestir de Vallbona, l’Arxiprestat
va fer el seu inici de curs, amb la presentació del programa
a càrrec de l’arxiprest, Mn. Manel Borges, i amb una
interessantíssima conferència sobre la família.

• A més de les reunions mensuals del Consell Pastoral
Arxiprestal, la saleta del pati de l’Abadia d’Arbeca acull moltes
de les reunions formatives, organitzades a nivell arxiprestal:
“trobar-se en la fe”, catequistes, laics/ques per a les
Celebracions dominicals en absència de prevere...

• El lema del curs arxiprestal és: “ACOMPANYATS, AMB
CRIST ACOMPANYEM”. El diseny, com sempre, és original
i de qualitat.

“Aigua Viva” a internet
Fa més d’un any que es pot llegir la nostra revista a tot el món. Tenim la satisfacció que durant aquest període
Aigua Viva ha estat visitada més de 500 vegades. Ens en felicitem!
Agraïm la tasca que fa en Robert Garsaball, que és el que penja puntualment la revista a internet i en fa el
seguiment.
Recordem que es pot consultar a partir del nº 59 entrant a la web de Casa la Vila www.arbeca.org.

