Pelegrí de la Paraula

Narració de M. Teresa Quintana, membre de l'equip de redacció

Molt estimat Mn. Anton:
Amb mà tremolosa i un nus al coll, em poso a escriure
per donar-vos gràcies per la meva llarga vida.
Talment com l'arpa pentina amorosa l'oliver per portar
les olives cap a la borrassa, també jo, voldria pentinar
els meus records i recollir-los en els meus fulls per fervos-en joiosa ofrena. Així, poder fruir del fruit dels vostre
esforç.
Vaig néixer l'any 1991 empesa per la vostra tenacitat i
confiança en les persones. Recordo la llista de voluntariat
que vau presentar perquè puguéssin apuntar-se els
arbequins i arbequines. En la secció "Revista" hi
aparegueren dos noms: Antoni Pau i M. Teresa Quintana.
La vostra il·lusió em va embolcallar des del primer número
en què em presentàveu amb la bonica editorial. Era per
Pasqua i el meu vestit verd, anunciava l'arribada de la
primavera.
"Aigua Viva" em vau dir, perquè "aigua viva és la que brolla, la que corre, la que progressa, la que dóna
vida..." Us diré fluixet, que m'he sentit sempre aigua en moviment, empesa pel vostre tarannà actiu,
reconduïda pel vostre bon criteri, guarida per la vostra delicada cura i fidel testimoni de convivència i
solidaritat.
Algun cop, us he vist cansat, però m'ha impressionat la ràpida remuntada, en llegir un article, les notícies
o una poesia. La vostra cara d'infant s'ha il·luminat en sentir un acudit de Mn. Aragonès i la rialla no s'ha
fet esperar.
Us he donat molta feina: sóc humil, és veritat, però m'heu cuidat amb amor de pare en tots els articles,
en les notícies, en els dibuixos... Sempre heu prioritzat el meu caràcter netament cristià i alhora autènticament
humà i m'heu fet sentir signe d'identitat i de creixença. En els viatges a la impremta, us he tingut molt a
prop i m'ha enfortit formar part del vostre projecte de vida dedicada a servir la comunitat a l'estil de l'Esperit
de Jesús.
Bé, Mn. Anton: m'he d'acomiadar, car he d'entrar a la tipografia. Ho voldria fer amb la pregària del vell
de Jacques Leclerq; "Gràcies, Senyor, que em deixeu alguns anys en la pau, per poder-me estar davant
vostre. Penso en les àvies de quan jo era infant que passaven el rosari i eren dolces amb els néts. Doneume de ser així, Déu meu..."
Jo, també voldria tenir la pau de la vostra companyia i sentir-vos a prop amb l'empenta del vostre enginy
i la dolçor de l'avi. Així ho desitjo i demano al Pare que sigui per molts anys.

Parròquia de Sant Jaume, d'Arbeca

Núm. 71. Santa Creu 2008

Ara i aquí
A PROPÒSIT DEL CANVI DE RECTOR
El dia 25 de l'últim mes de juny, el Sr. Arquebisbe firmava
la jubilació de Mn. Anton, i nomenava Mn. Manel Borges
i Anguera, nou Rector de la nostra Parròquia. La presa
de possessió serà el dia 14 de setembre, festa de l'Exaltació
de la Santa Creu.
Com que al poble no solen arribar,
com entenedores, moltes paraules
i frases referents a l'Església,
considero necessària una breu
informació i explicació sobre el
significat d'expressions, com ara,
“prevere”, “adscrit”, “laics”, “laica
amb missió pastoral”, “agrupació
de parròquies” i “arxiprestat”. Aquí
teniu els significats:
1- “Prevere”: el qui ha rebut el
sagrament de l'Orde sacerdotal;
el capellà, per entendre'ns.
2- “Adscrit” a una parròquia: el
prevere jubilat, que ajuda una
parròquia, fent-hi serveis
auxiliars o delegats.
3- “Laics”: els feligresos, els fidels,
l'Església de base. ( A l'Església,
laic no vol dir aconfessional).
4- “Laic/a amb missió pastoral”:
que té un nomenament del
bisbe, per coordinar tots els
diferents camps del Voluntariat
Parroquial. (El voluntari fa un o més serveis concrets;
el laic/a amb missió pastoral els coordina tots per
nomenament del bisbe).
5- “Agrupació de parròquies”: el grup de parròquies que
porta un rector. ( És especial el cas de Mn.Manel, car,
a més de la responsabilitat d'arxiprest, porta dues
agrupacions de parròquies: la d'Arbeca, amb tres, i la
de Sant Martí, amb quatre i el poble de el Vilet, que
no és, jurídicament, parròquia).
6- “Arxiprestat”: una de les onze demarcacions que té
l'Arquebisbat de Tarragona. ( Es pot comparar al que

és la Comarca en l'Administració Civil).
Les “Agrupacions de Parròquies” del nostre Arxiprestat,
amb els seus preveres, són aquestes:
1. L'ALBI: amb Cervià, la Pobla i el Vilosell. El nou rector:
Mn. Joan Miquel (35 anys).
2. ARBECA: amb Belianes i els
Omellons. El nou rector: Mn. Manel
( 65 anys).
3. VINAIXA: amb Fulleda, l'Espluga
i els Omells. El rector: Mn. Jaume
( 71 anys).
4. VALLBONA: amb Llorenç,
Rocallaura i Belltall. El rector: Mn.
Pere Lluís ( 64 anys).
5. SANT MARTÍ: amb Nalec,
Rocafort i Maldà. El rector: el
d'Arbeca.
6. GUIMERÀ: Amb Ciutadilla,
Passanant, Glorieta i Vallfogona.
El rector: Mn. Joan Francesc ( 42
anys).
Adscrits a Arbeca i a l'Espluga,
respectivament: Mn. Anton ( 79
a.), i Mn. Joan (76 a.). Laica amb
missió pastoral: Rosa Mª Sánchez
i Cornadó. El primer nomenament
li va fer l'arquebisbe Pont i Gol, ara
fa 25 anys. En fa quinze que viu
a Belianes ajudant el rector a
“portar” la parròquia. És important
la tasca que ha fet a tot l'arxiprestat. Assisteix a totes les
reunions quinzenals de capellans. El Sr. Arquebisbe li
acaba de fer el nomenament d'ajut a tots els vuit pobles
que portarà Mn. Manel, en els quals coordinarà tot el
Voluntariat, i tindrà cura de les relacions amb la gent i de
l'atenció als seus problemes. Per això, també participarà
en la “presa de possessió” de Mn. Manel en les seves tres
noves parròquies.
==============
.../...

L'edat de 75 anys és l'edat normal de jubilació eclesiàstica.
Però, la manca de capellans sovint ha fet que els bisbes
ajornessin la jubilació de rectors amb relativa bona salut. El
nostre actual arquebisbe Jaume ha optat, malgrat tot, per
anar traient-los la responsabilitat de rector, a partir dels 75
anys, i nomenar-los “adscrits” a una parròquia, per ajudarhi en el que bonament puguin fer. En el cas d'Arbeca i de
l'Espluga, el Sr. Arquebisbe i el nou rector han permès, a
l'”antic” rector, de seguir vivint a la mateixa Abadia. No cal
dir, que aquesta decisió és molt generosa i representa un risc,
que caldrà superar amb agraïment i total lleialtat... El nou
rector d'Arbeca, que seguirà vivint a la seva casa pairal de
Vallbona, tindrà la responsabilitat de set parròquies i del
poble d'el Vilet. L'haurem d'ajudar, entre tots: el jubilat, la
Rosa Mª i el Laïcat en general. Els sagraments, però, els ha
d'administrar, com a norma, el rector. No em demaneu
excepcions: només batejaré i casaré, sí Mn. Manel no pot i
m'ho demana.

Vaig tenir Mn. Manel com a Vicari, a principis dels anys 70.
Ara el tinc com a Rector, per ajudar-me en tots els anys que
em resten de vida. N'estic content. Sabem, els dos, que ens
entendrem, i que tot serà en bé dels arbequins. Estic segur,
que tothom ens hi ajudarà en aquest canvi ( que era necessari),
i que resultarà, sens dubte, altament beneficiós: es revisaran
coses que calia revisar, i tindrem més activitat. He dit
públicament, que faré EL QUE PUGUI I EM DEIXIN fer. Si
crec que puc fer una cosa, però el meu rector pensa que no
em convé per a la salut, deixaré de fer-la. He de donar
exemple de lleialtat, i us el donaré. Comptarem amb l'esperit
de diàleg de Mn. Manel, però portarem a terme, de bon grat,
les seves últimes decisions com a rector. Estem d'acord amb
una frase que li hem escoltat: “servei, sí, servilisme, no”.
Amics: entre tots, haurem de fer fàcil al nou Rector el
compliment del seu lema. Com? No demanant-li favoritismes
particulars, al marge de la justícia i per damunt del bé comú.
Anton Bru i Borràs

==============

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

PARRÒQUIA
Demografia (període de St. Joan a Sta. Creu)
Baptismes: 29-06-08
27-07-08
27-07-08
06-09-08

Pep Moyà Palau
Miguel Calvo Castiblanco
Èric Alonso Palau
Núria Pané Esteban

Casaments:28-06-08 Patrícia Jovellar Capdevila, d'Arbeca,
amb Josep Ametlla Llobera,
d'Albesa.
Exèquies: 25-06-08 Rosa Bofarull Safont, 87 anys
30-06-08 Maria Farré Bernat, 85 anys
15-07-08 Teresina Safont Sans, 78 anys
28-07-08 Dolors Gaya Sanfeliu, 89 anys
06-08-08 Delfí Gotsens Nadal, 90 anys
12-08-08 Anna Molgó Vidal, 88 anys
03-09-08 Concepció Pau Roset, 86 anys

Acció Pastoral
Culte:
• A la missa major de la festa de la Mare de Déu d'agost es
va fer una pregària especial per Maria Solsona, en el primer
aniversari de la seva mort, recordant la seva gran tasca de
magisteri al nostre Col·legi Públic.
• El dia 30 d'agost s'ha celebrat, a la nostra Església, un
bateig ortodox.
• Com cada any, el dia 6 de setembre comença la Novena
de Santa Creu, amb els actes que consten en el programa
repartit. Aquest any, la festa del dia 14 ha estat una data
rellevant, car ha acollit la presa de possessió de Mn. Manel
Borges i Anguera, com a nou rector de la nostra Parròquia.
Com veieu, AIGUA VIVA li ha dedicat la primera pàgina del
present número. Cal llegir-lo sense presses.

Catequesi:
• Les quatre famílies que han batejat dins el període de Sant
Joan a Santa Creu, han tingut la seva reunió formativa
corresponent.
• El dia 31 de juliol les catequistes van tenir la primera reunió
preparatòria del nou curs, convocada pel nou rector, Mn.
Manel i el Manel Morgades, el formador de catequistes. Es
retorna al sistema de catequesi contínua i es canvia el model
pedagògic i estructural. Mn. Manel vol tenir tota la presència
activa que li sigui possible en les diferents seccions, o si més
no, en la trobada inicial conjunta de cada curs.
• Tots els pares dels possibles inscrits a la Catequesi han
rebut una circular a domicili. El nou rector els ha convocat
a una reunió el dia 3 de setembre.
Càritas:
• Els transeünts no fan vacances en la petició d'ajut:
precisament en passen més a l'estiu, teòricament buscant
feina. Els atén l'Ajuntament, si és hora d'oficina, i Càritas,
quan està tancat. Miren, però, d'anar als dos llocs... També
hem tingut cassos locals d'assistència social, que atenem en
contacte amb l'assistent social.
Consell Parroquial:
• El dia 14 de juliol, Mn. Manel va voler celebrar una primera
reunió amb el Consell de Pastoral. Va ser una reunió de
presentacions, de presa de contacte, d'intercanvi, en què el
nou rector va “ensenyar les seves cartes” amb total noblesa.
Tothom ho va agrair.
Corals:
• La Coral “L'Harmonia” ha tingut últimament quatre
actuacions: una, en un casament, i tres, en festes majors. El
28 de juny, en el casament de la Patrícia Jovellar, i els dies
15, 17 i 24 d'agost, en la festa major, respectivament,
d'Arbeca, els Omells i l'Espluga Calba. A més, però, d'aquestes
actuacions en solitari, va participar a la “Mostra Cultural de
Les Garrigues” al Cogul, el dia 12 de juliol.
• Un altre cop, la Coral Infantil ha volgut passar dos dies de
vacances al Càmping de Prades. Van ser els dies de divendres
a diumenge de principis d'agost. Contents, els petits cantaires,

contents els monitors, i contents els pares. Bon menjar, bon
comportament, i bona convivència entre tots plegats.
Relacions:
• L'Ajuntament ha invitat Mn. Anton i el nou Rector, a beneir
el local de “La Petjada del Secà” en la seva inauguració del
dia 31 d'agost. La Parròquia no se n'ha sortit de tornar a
implantar al poble l'Escoltisme que hi va fundar el vicari Mn.
Joan Mª l'any 1966. Ara, un jovent il·lusionat sembla que
ho farà possible. Com ens en alegrem!
• A principis d'agost ens ha arribat de Mato Grosso (Brasil)
el P. Miquel Gaya, el nostre missioner sortit del col·lectiu de
joves de la dècada dels 60, que tanta part van tenir en la

transformació de la nostra Vila. L'hem pogut escoltar en la
conferència que ens ha donat dins la Novena de Santa Creu.
• El responsable, a Lleida, dels creients ortodoxos, va demanar
a la parròquia de fer una pregària mariana el dia 17 d'agost.
L'assistència, però, va ser nul·la, i no es va poder fer. És el
contrast amb la gran assistència a la Pasqua ortodoxa.
• El dia 17 d'agost, dins la Festa Major, a les 6 de la tarda,
l'Església va acollir un dels Concerts que es fan dins el Cicle
“Música als Castells”. Malgrat l'hora, l'èxit d'assistència va
ser total. La gent va fruir, d'allò més, amb la sonoritat i
potència pròpies dels instruments de metall, ben absorbides
per les grans dimensions de la nostra església.

Vivències
En el present número de I'AIGUA VIVA, corresponent a la
diada de la Santa Creu, s'escau, enguany, un fet de notable
importància en la història de la Parròquia de Sant Jaume
d'Arbeca com és la jubilació, per l'edat, del Sr. Rector titular
de la mateixa Mossèn Anton Bru i Borràs.
Mn. Anton fou nomenat Rector d'Arbeca per l'Eminentíssim
Sr. Cardenal D. Benjamín de Arriba i Castro Arquebisbe de
Tarragona, prenent possessió de la Parròquia el dia 23 d'abril
de l'any 1965. Ha estat el Rector amb més llarga permanència,
en la titularitat del càrrec, en el decurs dels últims dos-cents
anys. Ocupant el número 35 en la llista de tots els rectors
que han regit la Parròquia a partir de l'any 1303 (des que hi
ha constància documentada). A partir del seu nomenament,
el desenvolupament de la seva tasca coincideix amb una
època d'importants transformacions socioeconòmiques a la
vila d'Arbeca i, en l'aspecte eclesial, ha d'atendre les orientacions
sorgides del Concili Vaticà II clausurat el desembre de 1965

per S.S. Pau VI.
Mn. Anton ha tingut la sensibilitat i el coratge d'assumir els
reptes que la societat civil i la parròquia li han presentat: des
de la promoció cultural a través de la música plasmada en
el cant coral, passant per les obres de remodelació de l'església
de Sant Jaume, el nostre patrimoni artístic, i en especial i
d'una manera excel·lent en l'exercici de la seva missió sacerdotal
al servei de la Paraula i de l'Altar. No pretenc de fer una llista;
hauria de ser molt llarga. Tots els arbequins i arbequines
coneixem prou bé la constant disponibilitat i entrega a la
seva missió en aquests 43 anys de servei al nostre poble.
Ara, quan el sol de la vida va declinant cap a ponent, és hora
de mostrar-li el nostre agraïment i desitjar-li una feliç i
merescuda jubilació, i que per molts anys pugui viure-la a
redós d'aquest poble.
Antoni Pau Sans

Ho diu la Bíblia
SIRÀCIDA (Eclesiàstic)

A cura de Manel Morgades i Rosell

L'autor d'aquest llibre, Jesús fill de Sira era un mestre de saviesa, que actuà a Jerusalem a finals del s.III a.C. L'ensenyament
de Siràcida és donar a conèixer i reflexionar sobre el fruit de l'experiència humana des de llurs vessants. Avui és una ocasió
especial per apropar-nos a aquest llibre. Ho és perquè mossèn Anton es jubila, i a ell li volem dedicar aquest esplèndid text
que amb llenguatge planer i savi ens fa adonar de tot allò que fa de forma incansable per els altres. Mossèn Anton fa més de
50 anys que és fidel al seu compromís al servei de l'evangeli, però com diu ell “per a fer persones lliures”. Portes entre nosaltres
16.000 dies pel cap baix, ets un arbequí més, ets un dels nostres i no et volem jubilat, si més no alleugerit de responsabilitats.
Però seguint sent el “corcó que coneixem”, exigent i perfeccionista, i sobre tot portador de la SAVIESA de la LLEI DE DÉU.
Per molts anys puguem seguir aprenent de tu.
LA SAVIESA I LA LLEI DE DÉU (Sir. 24, 24-34)
No deixeu de treure la vostra força del Senyor,
agafeu-vos a ell, i ell us refermarà.
El Senyor, el totpoderós, és l'únic Déu,
ningú no salva fora d'ell.
La Llei desborda de saviesa com el riu Fison,
com el Tigris quan vénen els primers fruits.
Baixa plena d'intel·ligència com l'Eufrates,
com el Jordà al temps de la sega.
Fa brillar com la llum els seus ensenyaments,
és com el Guihon al temps de la verema.
Del primer al darrer dels homes,
ningú no ha acabat de conèixer la saviesa ni de descobrir-la,
perquè els pensaments de la saviesa són més grans que la mar,

i els seus consells, més profunds que l'oceà.
I jo, que sóc com un canal que rep aigua d'un riu,
com un aqüeducte que la porta a un jardí,
vaig dir-me: «Regaré el meu jardí,
amararé d'aigua els meus parterres.»
I vet aquí que el meu canal s'ha convertit en riu,
i el meu riu s'ha convertit en mar.
Faré que els meus ensenyaments siguin brillants com l'aurora
i que resplendeixin fins molt lluny.
Escamparé la seva doctrina com una profecia,
la transmetré a les generacions futures.
Fixeu-vos que no m'he pas fatigat per a mi tot sol,
sinó per a tots els qui cerquen la saviesa.

