Sabadell i Barcelona, sempre des de la clandestinitat i la discreció encoberta.
En acabar la guerra, li va ser confiada la missió pastoral de Tarrés, Maldà i Sarral entre d'altres.
Persona molt activa, estudiosa i de caràcter emprenedor, ha destacat en el camp de l'educació. Quan va ser rector-arxiprest
de Falset l'any 1964, va ser el promotor i director del Centre de Formació Professional i va ser director, també del Complex
Educatiu Priorat-Sant Pau. Va fundar l'escola d'enologia del Priorat l'any 1981 i és l'autor de cinc llibres i nombrosos articles
de temàtica variada.
Llicenciat en Teologia pastoral i en Fisolofia i Lletres, era persona de gran cultura, molt tenaç i de rialla acollidora. Tenia una
especial sensibilitat pel món dels malalts, als quals visitava i en tenia cura.
Mn. Jaume ha deixat petjada i els qui l'hem conegut el recordarem amb agraïment.
Reposi en pau.

Parròquia de Sant Jaume, d'Arbeca

Ho diu la Bíblia
A cura de Manel Morgades i Rosell

No és la primera vegada que us invito a reflexionar amb un text de Siràcida,
anomenat també Eclesiàstic. Recordem que Jesús, Fill de Sira va ser un
mestre de saviesa que ensenyà a Jerusalem a finals del s. III i començament
del s. II a. Crist.
Aquest savi insisteix que cal cercar la Joia en el nostre interior. Certament,
és en el propi jo on trobem la força per afrontar la complexitat de la existència
personal. No ens enganyem, l'alegria del cor es vida per a l'home! Les
receptes per a ser feliç són enganyoses, car la tristesa i els neguits només
els vencerem amb la pau interior, l'esponjositat de cor i, evidentment, amb
l'ajuda de Déu.

LA JOIA (Sir.30 21-24)
No t'abandonis a la tristesa
ni et turmentis amb neguits.
L'alegria del cor és vida per a l'home,
i la joia li allarga els dies.
Anima't tu mateix i encoratja't,
i aparta ben lluny la tristesa,
perquè la tristesa ha perdut molta gent
i no serveix de res.
La gelosia i la ira escurcen la vida,
les preocupacions fan envellir abans d'hora.

Ara i aquí
Molts ja em coneixeu i bastants, ja fa temps a través de
les activitats arxiprestals o de sentir-me anomenar per
Mn. Anton. Sóc la Rosa M. per alguns la Rosa M. de
Belianes. Estic a l'arxiprestat com a laica amb missió
pastoral des del novembre de 1987; primer vaig residir
a Vallfogona de Riucorb i des de fa 16 anys a Belianes.
Sóc filla d'Alforja (Baix Camp) i tinc 55 anys.
A l'octubre, (el Sr. Arquebisbe) junt amb el rector Mn.
Manel, era enviada a servir dues agrupacions parroquials;
entre els 8 pobles hi ha Arbeca.

Bona Pasqua!

Aquesta situació és nova per a mi, tot hi que estic
en aquest servei des de l'agost del 1982
(Bellmunt del Priorat).

CANT ESPIRITUAL (Fragment)

Ara i aquí, a la parròquia d'Arbeca,
faig una presència relativa. Amb
Mn. Manel i Mn. Anton,
programem i dirigim la tasca
de la parròquia, crec que
sóc un suport al rector, i
voldria ser-ho també per les
persones que ho desitgin,
especialment
els
col·laboradors habituals,
participo en tasques de
coordinació de voluntariats i miro
de tirar endavant amb vosaltres les
tasques i activitats de la parròquia.

Garbellant

A cura de M. Teresa Quintana i Capdevila

FRASES CÈLEBRES:

Amb quins altres sentits me'l fareu veure
aquest cel blau damunt de les muntanyes,
i el mar immens, i el sol que pertot brilla?
Deu-me en aquests sentits l'eterna pau
i no voldré més cel que aquest cel blau.
Aquell que a cap moment li digué “-Atura't”
sinó al mateix que li dugué la mort,
jo no l'entenc, Senyor; jo, que voldria
aturar tants moments de cada dia
per fe'ls eterns a dintre del meu cor!...
O és que aquest “fer etern” és ja la mort?
Joan Maragall

- Una gota perfora una pedra, no per la seva
força, sinó per la seva caiguda constant.
(Proverbi clàssic.)
- També cal sembrar després d'una mala collita.
(Sèneca, filòsof llatí.)
- És més fàcil fer moltes coses que fer-les
durant molt de temps. (Quintilià, retòric romà.)
- La victòria és del més perseverant. (Napoleó
I, emperador francès.)
- La constància aconsegueix les coses difícils
en poc temps. (Benjamin Franklik, polític
nord-americà.)
- La perseverança és la virtut per la qual totes
les altres virtuts donen fruit. (Arturo Graf,
escriptor italià.)

L'equip de redacció us desitja Bona Pasqua
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Com us deia, la situació per a mi és nova, jo sempre havia
treballat en la globalitat de la pastoral de la parròquia,
encara que això s'estira i s'arronsa segons les circumstàncies;
també hi ha un altre aspecte que és el que costa més,
sempre havia anat a la meva i ara em toca treballar en
equip i en un ventall de pobles amb característiques
diferents. Amb Mn. Manel, tenim distribuïdes les tasques
i els dies de presència a cada parròquia durant la setmana
i junt amb Mn. Anton -que Déu ens el conservi- tots tres,
ens distribuïm les celebracions dominicals a les 7 parròquies.
Aquesta tasca de laic amb missió pastoral va sorgir de
l'observació de la necessitat, era el 1978. Per mi, la

vocació és un encontre entre una necessitat i la capacitat
d'aportació que Déu espera de nosaltres. Amb aquests
dos elements, quan es dóna el repte, cal optar per
respondre-hi. Si la resposta és positiva Déu farà la resta
amb la nostra col·laboració. Avui, som 8 laiques amb
missió pastoral i una que s'està preparant. Durant els
quasi 27 anys només dues persones, per circumstàncies
diferents, ho han deixat, no es tracta d'una opció per tota
la vida, sinó d'un compromís temporal. També hem tingut
en el col·lectiu 3 homes que posteriorment s'han ordenat,
dos són diaques i un prevere.
El laic amb missió pastoral, en la parròquia, rep la confiança
i encàrrec especial de participar en la missió del rector
en totes aquelles tasques pastorals que no siguin exclusives
del ministre ordenat.
La tasca del laic amb missió
pastoral agafa la totalitat de
l'activitat que una parròquia
ha de portar a terme, no
perquè ho hagi de fer
directament, sobretot quan es
tracta de parròquies mitjanes
o grans, sinó perquè s'espera
del laic amb missió pastoral un
servei de coordinació i
acompanyament de les persones
que hi estan compromeses. Podríem dir
que es tracta d'una direcció-coordinació, però més
important que "el què" és "el com": la vivència personal
i espiritual del servei, així com el vetllar perquè la parròquia
no sigui un centre social on es fan coses, sinó que les
activitats que s'hi realitzen estiguin mogudes per l'Esperit
Sant i creïn vincles de comunitat cristiana que vol viure
i comunicar la seva fe.
En molts espais de vivència i funcions que fa, té el valor
afegit de ser representant de l'Església. No solament és
Església sinó que la representa. Cal assumir aquesta
representativitat tot mirant de no excedir-se, ni per part
seva, ni de la comunitat. També el prevere ha de prendre
consciència d'aquesta situació, i saber-la encaixar com
una prolongació de la seva presència i ministeri, ja que
.../...

és en benefici de la comunitat que a ell li ha estat confiada.
Per això parlem de corresponsabilitat. El laic amb missió
pastoral és enviat pel Sr. Arquebisbe a servir una parròquia
amb el rector. Per un treball més eficaç i fecund es farà
necessària la benentesa i voluntat de corresponsabilitat per
part de tots dos, en el servei i cura de la comunitat que, a
tots dos, els ha estat confiada.
També hi pot haver laics amb missió pastoral que, enlloc
d'una missió parroquial, se'ls hi encarregui un servei diocesà.
No és el nostre cas.
En general, del laic amb missió pastoral, se sol valorar més
la tasca de dirigir la celebració del diumenge que mil tasques
i cabòries que porta entre mans. No és just! No és que jo no
ho valori, però és sempre per a mi un servei de suplència.
Això voldria dir que si tinguéssim prou capellans per celebrar
totes les misses que calgui ja no es valoraria el que fa un laic

amb missió pastoral, potser fins hi tot es consideraria
innecessari. I encara un altre concepte erroni: un laic amb
missió pastoral és com un diaca, en conseqüència, no cal fer
res per avançar en el reconeixement del diaconat femení,
doncs ja el tenim camuflat.
Les reivindicacions no sempre passen per una lluita activa,
a vegades poden ser més eficaces les presencies i actuacions
que creen reptes. Jo crec que a l'Església se la transforma
des de dintre, per això també és important que no confonguem
el paper que hi té cadascú; això no treu que simultàniament
es pugui treballar per canviar allò que entenem que és
necessari modificar.
Ja em coneixeu una mica més, però sobretot voldria podervos servir junt amb els altres 7 pobles ara i aquí.

la bé, Déu n'hi do, la feina que es fa!
• En diferents dies han estat convocats diversos sectors del
Voluntariat parroquial, per revisar, solucionar petites coses
i animar tota aquesta nostra gent que van treballant sense
fer remor...
Corals:
• La Coral Infantil “L'Encís” ( no podem dir “ sense remor”,
car de soroll en fan força) va assajant les cançons per a la
Trobada “ Juguem Cantant” a celebrar a Agramunt.
• La Coral “L'Harmonia” prepara, també, el Concert de
Caramelles del dia de Pasqua.
Economia i Obres:
• A l'Abadia es fan obres per a una major seguretat, a rel de

l'intent de robatori que vam patir durant la “Missa del Gall”.
Es treuen finestres, es posaran reixes i es reforçaran portes
i panys.
Relacions:
• En l'anterior n. 72 d'Aigua Viva, consta l'homenatge als
centenaris Concepció i Faustí, però no el de la “Munda del
jan”, que li va fer la Parròquia el mateix dia de Tots Sants,
a dos quarts de sis de la tarda, i que també el rebé, en diferents
dies, per part de l'Ajuntament i de TV3. Lamentem l'oblit, i
en demanem disculpes. Són fallades involuntàries que cometem
de tant en tant.
• El dia 30 de gener, i a petició del matrimoni Màrius i Araceli,
es va fer la Benedicció dels seus nous locals comercials. I el
dia 20 de febrer, Mn. Manel també va beneir la nova oficina
de Correus, a petició de les seves empleades.

Rosa M. Sànchez i Comadó
Belianes, 20 de març de 2009

ARXIPRESTAT

Es fa saber ...
PARRÒQUIA

A cura d’Anton Bru i Borràs

Demografia (període de Nadal a Pasqua)
Baptismes: 12-04-09 Martina Perelló Gràcia
19-04-09 Gisela Calvera Farregut
19-04-09 Laia Pascual Mateu
Casaments:( no n'hi ha hagut cap)
Exèquies:

10-01-09
12-01-09
19-01-09
04-02-09
05-02-09
06-02-09
15-02-09
23-02-09
10-03-09
19-03-09

Montserrat Ciurana Tilló, 91 anys
Jaume Ciurana Sans, 97 anys
Antònia Safont Roset, 86 anys
Joaquim Abad Queralt, 70 anys
Armando López Tarrius, 73 anys
Jaume Gaya Elies, 86 anys
Maria Boldú Sans, 80 anys
Pere Boldú Tilló, 82 anys
Rosa Sumalla Vigatà, 88 anys
Antonieta Moyà Abat, 91 anys

Acció Pastoral
Culte:
• Actualment són 15 les cases que reben la visita dels primers
divendres de mes. Recordem, que és opcional rebre la
Comunió. De fet, més d'una personal vol i agraeix la visita,
però prefereix no combregar. Mn. Manel voldria que hi
hagués més famílies que gosessin de demanar la simple visita,
si més no, per parlar i fer amistat.
• Recordem que la missa de cada divendres a les 10 del matí
la celebra Mn. Manel. Tenint en compte que porta set
parròquies, potser es podria agrair més aquesta regularitat
setmanal, amb una major assistència.
• Aquest any, la Vetlla Pasqual la celebrarem a Belianes. Hi

estem convocades les tres parròquies de la nostra agrupació:
els Omellons, Arbeca i Belianes. No ens ha d'obsessionar el
canvi amb les corresponents dificultats: ens hem d'adaptar
a la realitat sense traumes, conscients que és impossible de
celebrar la Vetlla Pasqual en totes i cada una de les set
parròquies que tenen Mn. Manel com a rector.
• El divendres, 3 d'abril, tenim la Celebració Penitencial, a
dos quarts de nou del vespre.
Catequesi:
• El canvi en la reorganització de la Catequesi d'infants i
adolescents, és el més notable i significatiu, que hem pogut
observar aquest curs. Molt positivament per cert. Ja convenia!
• Continua la Catequesi de Confirmació i el Curs Bíblic, a
càrrec, les dues tasques, d'en Manel Morgades i Teresa
Linares.
• El dia 28 de febrer és va acabar el primer curs de confirmació.
Hi han assistit 18 noies i noies de la nostra parròquia. El
punt i final es va posar fent una excursió a Tarragona per
visitar el Museu Bíblic d'aquesta ciutat. Va ser una experiència
molt profitosa.
Càritas:
• S'han fet vàries reunions, amb l'objectiu de reorganitzarla, renovant i ampliant personal i tasques. Sembla, que podem
estar satisfets dels resultats aconseguits.
• El dia 17 de gener es va celebrar, amb l'aportació de
diferents entitats locals, el sopar contra la Fam en el món.
La participació del poble hauria d'haver estat millor. Suposem
que els organitzadors revisaran les possibles causes, de cara
a l'any vinent.
Consell Parroquial i Voluntariat:
• Les reunions són ara més freqüents, però duren el que Mn.
Manel té establert des de fa temps: una hora i mitja. Aprofitant-

A cura de Rosa M. Sànchez i Cornadó

De les activitats realitzades per
l'Arxiprestat durant aquest any
cal destacar-ne la formació
que sempre ens vol ajudar en
el nostre camí de seguiment
de Jesucrist en l'Església.
Curs Trobar-se en la fe, del
qual s'han fet dos temes
valorats com a molt
interessants pels assistents. El
30 de gener, Mn. Josep M.
Gavaldà ens parlà de: La
consciència i el discerniment
moral. I el 21 de març, la Mercè Porta provocà una bona
reflexió quaresmal amb el tema: Veure el Crist en el
necessitat. Els pobres propers i llunyans. Els estrangers.
Un món global. Nord-Sud. Com sabeu aquests temes es
fan a Arbeca.
Recés de Quaresma. Els dies 7 i 8 de març segon diumenge
de Quaresma, a Vallbona de les Monges, hi hagué el recés.
S'havia encarregat a Mn. Pere Fibla, rector del Santuari de
La Serra a Montblanc. Ell portà també uns testimonis de la
parròquia de Sant Llorenç de Barcelona, els quals ens

exposaren la seva experiència de formar "comunitat
parroquial". Mn. Pere ens exposà: La mentalitat nova de
Jesús vista des del Concili Vaticà II.
La Conferència Quaresmal el divendres 13 de març aquí
a Arbeca, ens portava en aquest Any Jubilar Paulí a Mn.
Joan Aragonès, el qual, de manera magistral pel seu domini
com a biblista i coneixedor de l'Apòstol dels gentils, seguint
frases i idees dels seus escrits ens parlava de: Pau, l'home i
el seu missatge. Els altres som tots...
El dissabte 28 de març -també a Arbeca- hi hagué la Trobada
de laics que es preparen per a dirigir celebracions
litúrgiques. En aquest encontre distribuïm el material i
preparem aquells actes o celebracions de Setmana Santa que
cal suplir per no poden ser assistits per un mossèn.
Enguany: Hora Santa a 8 parròquies, Viacrucis a 6 parròquies
i Celebració de la Passió del Divendres a 4 parròquies. També
aprofitem per fer un tema de formació, Mn. Anton ens parlà
de L'homilia.
Enguany, tenim a Arbeca la festa major de l'arxiprestat. El
nostre poble acollirà l'Aplec Arxiprestal el diumenge 17 de
maig.

Vivències
Ha arribat al terme.
El passat dia 12 de gener moria a Barcelona, Mn. Jaume Ciurana Sans, a l'edat de 98 anys.
Havia nascut a Arbeca el 24 de novembre de l'any 1911, a cal Tro (del carrer Major. Era el gran
de tres germans: Mn. Joan (mort als 49 anys) i la Maria (ı). Després dels seus estudis al seminari
de Tarragona, va ser ordenat sacerdot el 20 de juny de 1934. El seu primer destí va ser a Sant
Martí de Maldà, on exercí de vicari i com a consiliari de la Federació de Joves Cristians de la
comarca.
Durant els anus de la Guerra Civil, va treballar com a capellà a les presons de dones de Terrassa,

.../...

