Ho diu la Bíblia
A cura de Manel Morgades i Rosell

L'ALIANÇA (Ex 6, 4-8)

L'Associació Bíblica de Catalunya posa a l'abast dels cristians
uns quaderns per apropar-nos als textos sagrats. És un
material pensat per a treballar-lo personalment i posar-lo en
comú. El fruit d'aquest estudi és la interpelació de la Paraula
de Déu a les nostres vides.

Vaig fer amb ells la meva aliança i els vaig prometre que els
donaria el país de Canaan, on ells ja vivien com a immigrants.
Ara he sentit els gemecs dels israelites, esclavitzats pels
egipcis, i m'he recordat de la meva aliança. Per això, digues
als israelites de part meva: "Jo sóc el Senyor. Jo us trauré
del damunt els treballs forçats dels egipcis i us alliberaré de
l'esclavatge. Amb el poder del meu braç us rescataré i a ells
els castigaré durament. Faré de vosaltres el meu poble i jo
seré el vostre Déu. Llavors sabreu que jo sóc el Senyor, el
vostre Déu, el qui us trec del damunt els treballs forçats dels
egipcis. Després us conduiré al país que vaig prometre a
Abraham, a Isaac i a Jacob, i us el donaré en possessió. Us
ho dic jo, el Senyor."

El curs passat ens vam endinsar en el coneixement del llibre
dels Fets dels Apòstols, i enguany ens hem capbussat a
l'Èxode. Hem anat a raure al text més influent de l'Antic
Testament i alhora al cor de la història de la salvació. Els fets
que ens explica es poden situar a l'època de Ramses II entre
(1290-1224 abans de Crist).
L'Èxode narra la història del poble d'Israel cap al seu
alliberament. De la esclavitud d'Egipte a la llibertat plena.
Moisès dedica la seva vida al seu poble i el condueix vers la
seva sobirania en compliment de l'Aliança amb Déu.

Parròquia de Sant Jaume, d'Arbeca

Ara i aquí
CAMPANES DE NADAL

Rellegir l'Èxode ens ajuda a aprofundir en el nostre alliberament,
que celebrem per Nadal, amb la Humanització de Déu.

Enguany farà trenta anys. La vella Europa estava
dividida en dos blocs d'ençà de la darrera Guerra
mundial. La família d'aquesta història vivia en una
població de la zona oriental del Vell Continent, on
difícilment podia practicar
l'expressió de la seva fe cristiana.

Garbellant

A cura de M. Teresa Quintana i Capdevila

CICLE NADALENC

Aquella nit era freda. Les
estrelles llampeguejaven brillants
dalt del cel. Un matrimoni i els
seus fills, infants i adolescents,
ben abrigats i proveïts d'una
llanterna resseguiren caminals
i corriols muntanyes amunt fins
arribar a prop de l'infranquejable punt fronterer que
separava les dues Europes.

No es troba documentació de la celebració del Nadal fins el
segle IV quan el triomf del cristianisme fou un fet evident. A
Catalunya el document més antic es remunta al segle XIII. En
temps del rei Pere III l'any començava per Nadal. Des de molt
enrera era tradicional donar estrenes (paga) sobre tot als nens.
També les rifes de Nadal vénen de lluny, ja que al segle XVI
s'estableix la reglamentació. Amb el temps s'han anat enriquint
i s'ha anat incorporant una sèrie de costums que fan que sigui
una de les celebracions més riques de Catalunya destacant:
les fires, les rifes, el tió, la Missa del Gall, l'àpat familiar, les
innocentades, l'home dels nassos, el raïm de Nadal, el dia de
Reis, el pessebre,...
“Costumari” de Joan Amades

VERS DE NADAL
El bou pesant, veient la gent
que tantes coses oferia,
diu que volia fer un present
al dolç Infant de l’establia.

Va passejar per fondes valls
i resseguia la carena.
Sentí el crit de tots els galls,
però ja duu la rica ofrena.

I quan minvà una mica el fred
i l’Infantó ja s’adormia
sortí amb pas lent a fosca nit
buscant allò que tant volia.

Saltant de goig i bruelant,
el bou baixà de la muntanya
i s’oferia al dolç Infant
amb un estel a cada banya.
Marià Manent

Núm. 76. Nadal 2009

Al punt de les 12 començaren
a repicar les campanes dels
pobles de l'altra banda
anunciant la celebració del
naixement de l'Infant Jesús. Un
estremiment, barreja
d'emoció i de goig, va
recórrer les ànimes i els
cossos d'aquella cristiana
família que celebrava el
seu Nadal a la intempèrie
d'aquella freda nit abrigats
amb el calor confortable de
l'Amor.
Ara els murs i les fronteres que separaven l'Orient i
l'Occident han desaparegut; però s'estan alçant una
altra mena de dificultats i de barreres fruit de les
humiliants desigualtats que hi ha en aquest món, de
les violències que fan viure amb l'ai! al cor, de la fredor
en les relacions humanes i de tants despropòsits que

actuen com a murs que barren el pas a l'expandiment
de la Pacífica convivència amarada de seny i de
cordialitat.
Ara, potser més que mai, necessitem d'una espurna
d'esperança en aquests temps de canvis profunds i de
confusions. Necessitem d'una claror que il·lumini la
ruta a seguir. Jesús, naixent a Betlem, va entrar en la
història humana per oferir-nos un Camí.
Seguint-lo amb fidelitat estarem en
condicions de gaudir de les profundes
aspiracions de la persona humana que
són de pau i de felicitat.
Lope de Vega, poeta insigne, pecador
i penitent, símbol i personificació
de la condició humana, considerant
l'Amor i la tendresa que irradia
Jesús Infant, escrivia en un bell
poema nadalenc:
“. . . Y pues que andamos
trocados
a que yo peco y lloráis Vos
¡dadme esas lágrimas Vos!
Y tomad estos pecados!”
Tal com diu el poeta es va
caminant per aquesta vida
amb el peu canviat: La
violència fa trontollar la pau.
Els enlluernaments i les
al·lucinacions intenten
suplantar la llum. La
insolidaritat, els personalismes
i les mesquineses apaguen la flama de l'amor.
Per tot això: campanes de Nadal toqueu i repiqueu
en la foscor de la nit. Jesús és nat. Ell és la llum, és
la pau i és l'Amor.
Antoni Pau Sans

Es fa saber ...

ARXIPRESTAT
A cura de Rosa M.

Sànchez i Cornadó

PARRÒQUIA

Consell Parroquial i voluntariat:

A cura d’Anton Bru i Rosa M. Sànchez

Demografia (període de Sta. Creu a Nadal)
Baptismes: 19-07-09 Aina Giménez Roset
15-11-09 Martina Elies Morlans
15-11-09 Antonio Santiago Macho
Casaments:
Exèquies:

(No n'hi ha hagut cap)
12-11-09
15-11-09
16-11-09
17-11-09
17-11-09
02-12-09
10-12-09
14-12-09
15-12-09
16-12-09

Faustí Sans Vilà, 100 anys
Albert Dalmau Tàsies, 82 anys
Rosa Timoneda Bernat, 90 anys
Josep Aiguadé Bellmunt, 91 anys
Bonaventura Tilló Timoneda, 93 anys
Anton Moyà Sans, 85 anys
Antoni Culleré Roset, 85 anys
Miquel Esqué Nadal, 91 anys
Dolores Navés Farré, 89 anys
Dolores Perelló Oliach, 88 anys

• El dissabte, 19 de setembre s'organitzà un inici de curs amb
el Consell de Pastoral Parroquial. Visita turística al Castell,
assistència a la missa vespertina, col·loqui i sopar de germanor.
• El 13 d'octubre hi hagué una reunió del Consell d'Economia,
i el dia 16, la dels responsables de litúrgia; en totes dues es
va fer una revisió de l'activitat de la parròquia durant el curs
anterior, per passar després a temes més propis de cada
grup.
• Amb l'aportació d'aquestes dues reunions de grups, es reuní
el Consell de Pastoral Parroquial, el dia 23 i s'acordà crear
un grup per estudiar i fer una proposta per la pràctica de les
devocions populars a la parròquia.

Acció Pastoral

• El dissabte 5 de desembre, es féu una trobada amb el
voluntariat del manteniment de l'església. Després de
l'assistència a la missa vespertina, a l'abadia hi hagué un
sopar de germanor i reunió amb aquestes persones que al
llarg de l'any, setmana darrera setmana, festa darrera festa,
cuiden el manteniment del nostre temple parroquial i preparen
amb esperit de servei l'espai de la celebració cristiana.

Culte:

Corals:

• La missa vespertina, s'ha acordat que serà tot l'any a
les 8.

• L'Orfeó participà a la festa d'acció de gràcies per la
restauració de l'església de Rocafort de Vallbona en la festa
de Sant Cosme i Sant Damià. També als Omellons per la
Festa Major. I junt amb la Coral Infantil en el Correllengua
a Arbeca, el 24 d'octubre.

• Com cada any, per la festa de Tots Sants, a la tarda es féu
la pregària al cementiri. I el dia dels Fidels Difunts, s'hi celebrà
la missa al matí.
• Seguint la roda de dos anys per les celebracions nocturnes
de Nadal i Pasqua, enguany la Missa del Gall a la nostra
agrupació parroquial, serà a Belianes a les 11 de la nit.
Catequesi:
• Segueixen les trobades de catequesi -fer ressonar la nostra
fe- amb els infants. També es va preparar amb ells la missa
del diumenge del Domund, 19 d'octubre i s'està preparant,
perquè hi participin amb els pares, la del 27 de desembre,
festa de la Sagrada Família.

Càritas:
• El grup de Càritas parroquial, durant aquest trimestre ha
reunit els voluntariats del Castell del Remei, residències i
servei de suport a domicili, per fer-ne un seguiment i
actualització. Prepararà la recollida nadalenca d'aliments.

El diumenge 4 d'octubre, a l'església parroquial de l'Espluga
Calba tingué lloc la Trobada d'Inici de Curs; Mn. Francesc
Giménez, Vicari Episcopal, ens ajudà a descobrir la interrelació
parròquia-capellà.
La formació Trobar-se en la Fe, el dia 7 de novembre, tornà

a portar entre nosaltres a Mn. Josep M. Gavaldà que ens
parlà del tema: Família i antropologia de la sexualitat.
També en aquest temps hem tingut el Recés d'Advent a
Vallbona de les Monges. Mn. Ricard Cabré, en sessió de matí
i tarda dissertà la primera part del lema de curs -cristià amb
vosaltres- amb el tema: Tots formem part d'un poble
sacerdotal.

Vivències

• La Coral l’Encís va participar als actes que es van organitzar
per La Marató, i té prevista la cantada als Pessebres la vigília
de Nadal.
Recordant la Carme
Economia i Obres:
• Continuen les reformes al soterrani de l'abadia per tal
d'adaptar l'espai a la catequesi i lloc d'acolliment de visites i
despatx.
• S'ha fet el canvi de megafonia de l'església i renovació de
la de la Sala d'Actes.
Relacions:

• Com altres anys, el mes de novembre varen començar les
trobades de Bíblia. Cada quinze dies, el dimecres a 1/4 de
10 del vespre.

Per aquest curs 2009-2010,
parafrasejant una expressió
de Sant Agustí, l'arxiprestat
ha escollit com a lema:
Cristià amb vosaltres,
prevere per a vosaltres.
L'Església celebra l'Any
S a c e rd o t a l i m i r a re m
d'aprofundir-hi en totes les activitats que s'organitzen.

• El dia 11 de novembre celebraren les Noces d'Or
matrimonials el Francisco i la Pepita.
• Els dies 8 i 21 de novembre hi hagué teatre a la Sala d'Actes
de l'Abadia, a petició de l'Ajuntament.
• Es féu la cessió dels locals del soterrani pels tres dies de
votacions a la Consulta Sobiranista per la Independència de
Catalunya.

Voldria expressar, més que una vivència personal, una vivència compartida per moltes persones en
forma d'enyorança per l'absència de la Carme,
Aquest sentiment es va fer palès en la primera reunió de catequistes que hi va haver desprès del seu
traspàs.
Sé que hi vam assistir amb el cor encongit perquè ens semblava que una reunió del voluntariat sense
ella, no era possible. El seu esperit però s'hi va fer present. Dintre nostre sentíem aquell crit: “Desperteuvos”, “treballeu”... Aquesta veu “MANADORA” com li dèiem carinyosament, ens empenyia a seguir
el camí iniciat en el poble i en la parròquia.
La seva vida ha estat curta en el temps però molt llarga en treball, en esforç i en amor.
Nosaltres, no volem deixar apagar la brillantor del teu estel, Carme, i esperem que tu ens hi ajudis
des del cel.
Sempre et portarem en el nostre pensament i en el nostre cor.

Glòria Timoneda

LA LLAVOR VA CAURE EN TERRA BONA...
En principi jo coneguí el tarannà de la Carme a través del meu recordat i bon amic el Jaume Perelló, el seu sogre.
Ell n'estava joiós de la seva nora, a la que considerava com a una veritable filla, molt estimada, per la seva total
integració a la família Perelló-Corts, per la seva amabilitat en el tracte i la gran capacitat de treball tot i les limitacions
que li imposaven les xacres que afectaven la seva salut des de la seva més tendra jovenesa.
En el decurs del temps he tingut l'oportunitat de treballar amb ella, colze a colze, en tasques de la Parròquia i de
l'Arxiprestat, en la redacció de la revista “AIGUA VIVA”, i sempre m'ha impressionat la seva serietat, la seva valentia
sense complexos, la seva exemplar responsabilitat.
Després del seu traspàs cap a l'altra Vida, preludi del “Cel nou i la Terra nova” de l'Apocalipsi, ens queda el seu
record fet de contrastos: la seva fragilitat, la seva fortalesa, la seva joventut i la seva maduresa, el seu patiment físic
i el seu somriure tendre i contagiós. Gràcies, Carme, per l'exemple del teu comportament. La llavor escampada
pel Sembrador “va caure en terra bona”.

PARLEM DE LA CARME
INTRODUCCIÓ
La redacció d'AIGUA VIVA ha demanat a persones
vinculades a la Parròquia i a l'Arxiprestat que escrivissin
sobre la Carme, per deixar constància de la seva dedicació
als altres.

Antoni Pau Sans
Arbeca
UN ESTEL NOU A LA VORA DEL PORTAL
Vaig conèixer la Carme a la Parròquia. Cristiana compromesa. Tot el que es proposava era prioritari. Involucrada
en els problemes socials no es cansava mai de buscar solucions per a la problemàtica que vivia la població immigrant,
aconseguint-los els papers que tanta falta els feien per poder trobar un treball i estabilitzar la seva residència. Sempre
al costat de qui la necessités; malgrat la seva precària salut no parava fins a aconseguir solucionar el problema
esgotant fins l'últim recurs.
Oberta a totes les maneres de pensar i religions, creia que un món nou era possible, feia comunitat humana, i
promovia, amb el seu treball incansable, la comunitat parroquial perquè fos font de renovació pastoral constant.
Era una dona plena d'inquietuds i cercadora incansable de nous camins. Sempre quedarà en mi el record del seu
adéu.Crec que ara has trobat l'Estel que perseguies i gaudeixes de la seva pau. Aquest any el meu pessebre tindrà
un estel nou a la vora del Portal.
Bon Nadal.
Anna Maria Rovira Solé
Arbeca
UNA CRISTIANA DEL VATICÀ SEGON...
Jo, a la Carme, només la coneixia per les coses relacionades amb l'Església: reunions del Consell Arxiprestal,
trobades de pregària, recessos, etc, etc... I de veritat que la fe se li endevinava sempre, li brollava per tot arreu,
sense gairebé ni obrir la boca.
Jo considero que era una cristiana del Vaticà segon, abocada als altres i amb una gran comprensió per tots aquells
que no l'entenien. Jo, vaig dir una vegada que no ens calia patir pel final del viatge de la vida, perquè Déu ja se'n
cuidava i que podíem treballar fins a l'últim moment. Ella que no tenia inconvenient en parlar de fe amb els que
coneixia, em comentà: -Ramon, jo faig el que tu vas dir; quan s'acabi tot, hi trobaré Déu, oi?... I rèiem. I tant si
haurà trobat Déu!.
Dels altres, buscaves el bé,
I no cabies en tu
De tant gran que et vares fer.
Molts capvespres has viscut,
D'albades... només una
Trobant el Déu, que has cregut!
Ramon Timoneda Armengol
Belianes

Carme Giné i Bernat
Juneda, 13 d’abril de 1954
Arbeca, 27 de juliol de 2009

LA CARME, CREAVA ETERNITAT...

LA CARME

“Així també tot home que desitja incansablement la seva pàtria, que no es distreu del seu destí ni per Cal·lipso ni
per les sirenes, s'adona un dia, de sobte, que ja es troba a la seva pàtria” (Simone Weil: “A l'Espera de Déu”)

A la història de la Parròquia d'Arbeca constarà un fet inèdit: una dona va ser escollida pel Consell Parroquial, per
compartir, amb el rector amb problemes de salut, la direcció de tota la pastoral parroquial. Carme Giné i Bernat
va fer aquest servei amb total dedicació i eficàcia, des del 5 d'abril del 1975 fins al 14 de setembre del 2008, data
del relleu entre el jubilat Mn. Anton i el nou rector Mn. Manel.

La Carme no fallava mai a cap reunió. Jo no sé com s'ho feia. Amb una tossuderia infatigable, no tenia límits per
a la gent. Amb la seva fragilitat inacabable, feia ponts amplíssims per a noves idees i projectes, Amb somnis eterns
ficava l'ull als petits gemecs de la vida dels veïns.
Corredora de fons, reposava llargues hores la seva esquena al matalàs. Pregària i granges.
A mi, que venia de ciutat i vaig aterrar a la baixa Segarra, em va ensenyar a conèixer la vila d'Arbeca, l'Arxiprestat,
la seva parròquia, el seu grup de catequesi parroquial, el seu ajuntament, la seva vida cultural, el seu món llarguíssim.
Sempre tenia coses per a trobar complicitats. Creava complicitats. Les teixia. Les explicava. Et convencia... jo
acabava fent classes de repàs, reunions, xerrades, esborranys de textos, pa amb tomàquet..., el que fos, com si
fos meu. Era un gran misteri. Sabia treure el millor de cadascú. I de vegades també et treia de polleguera.
De les complicitats creava vida. La Carme, segura de la seva aposta per l'evangeli, i pel Déu de Jesús, creava
eternitat.
Finalment havia anat creant la seva pàtria, sense adonar-se'n.
Carles de Ahumada Batlle
Vallbona de les Monges.

Parlem de la Carme
Em caldrien molts dies i moltes paraules per poder parlar amb propietat de la meva amiga. L'espai d'aquest full,
només em permet dir que la Carme per a mi serà sempre un referent, com aquell llibre de capçalera que rellegeixes
quan creus que hi trobaràs la resposta.
Ha estat i, per sort, serà sempre la meva amiga, la que escoltava, la que em reprenia, la que m'abraçava perquè
sí, la que em cridava a l'ordre quan la cosa començava a sortir de mare, la que m'estimava perquè jo era així. Ara
que no hi és, veus molt sàvies, em diuen que no em cal patir, que no l'oblidaré mai, encara que sembli que el temps,
fent la seva feina, pugui desdibuixar-me la seva cara i el seu cos tant feble i estimat. Ella no m'ha deixat, perquè
s'ha quedat dins el meu cor, i d'aquí és molt difícil de sortir-ne.
Maria Dolors Balagué
Arbeca

LA BONA SEMBRADORA...
Diu l'evangeli: “Per les seves obres els coneixereu”. Hem conegut la Carme per les obres de la seva vida. Era una
dona bona, amb majúscules. Ens ha ensenyat a tots lliçons que mai no oblidarem. Ella, amb la seva humanitat i
manera de fer, ens havia fet arribar el testimoni d'una nova manera de veure i viure la vida, on la persona era
l'essència de tot. Ella ha estat sembradora. Ha sembrat esperança per a angoixats; ha sembrat inquietuds per a
pusil·lànimes; ha sembrat fe per als creients i per als descreguts; ha sembrat il·lusió per a desencantats; ha sembrat
humanisme per a incrèduls. Ha fet camí cap al bon ús de les llibertats; per cercar la pau; per caminar vers la
solidaritat entre les persones. Deixeu, benvolguts tots, que faci una reflexió en veu alta: “La Carme Giné amb el
seu profund testimoni i compromís personal, parroquial i social va encendre una llum que fa desaparèixer les
mesquineses humanes i fa albirar un horitzó d'esperança. “Feia Nadal de cada dia”. Només depèn de nosaltres
deixar que aquesta llum brilli en el nostre caminar per la vida.
Joan Bellmunt i Figueras
Lleida

La Carme era una dona de total fidelitat a les seves idees i de ferma voluntat per a portar-les a terme. És difícil
d'explicar el seu lliurament personal en tots els camps: família, treball, parròquia, poble, amistats, veïns, immigrants...
Amb un cos estructuralment dèbil i afeblit per dolors intensos i freqüents, el seu arribar a tot arreu ens resultava
un misteri. Un misteri, però, que tenia una explicació: el sentit de responsabilitat i de servei, l'amor en definitiva.
M'han dit, que la Carme tenia el pressentiment que moriria jove. Si era cert, potser aquest pressentiment explicaria,
en part, tanta benaurada “febre” de servei a dojo, servei a tothom.
Carme: realment vas aprofitar la teva curta vida, esdevinguda llarga i plena!. Potser “en vas fer un gra massa”,
potser “et vas passar”, potser eres massa “corcó” de cara a l'acció dels altres. Era el teu gran defecte, aquest? Més
aviat hauríem de dir, que el teu “passar-te” és “vacuna” contra tanta gent que, per comoditat, “no arriben mai en
banda”... Penso, que el contrast dels extrems també pot ser beneficiós en el nostre món. Els teus “excessos”,
Carme, posen al descobert moltes “carències”. La teva vida ens qüestiona. La teva vida ens és lliçó!
Anton Bru
Arbeca
RECORDS DE LA CARME:
No penso descobrir res que ja no sapiguem de la Carme, s'han dit moltes coses, s'han ressenyat molts aspectes, i
penso que alguna cosa encara ens quedarà a tots per dir. En aquesta platja, dos granets de sorra més: Silenci,
prenyat de paraula i de sentit, i pau, la que neix d'un ample somriure franc i obert. Aquests són els dos records i
imatges que ens vénen a la memòria sempre que penso en la Carme, i responen a dos fets concrets.
Quan la mort dels meus pares, ella va venir a casa i va compartir el nostre dolor sense dir cap paraula, només
estava allí, fent companyia, atenta. Ella sempre tan activa, sabia entendre cada moment; ella que parlava molt,
sabia compartir el silenci fins al punt de fer-lo pregària present, bàlsam..., i gairebé ni es notava la seva presència,
però era allà.
Quan el casament de la Montserrat i l'Ezio, tant a Roda de Barà com a terres de Girona, el seu somriure, radiant,
festiu, obert, et donava la pau, la tranquil·litat i la felicitat que tots volíem per la Montse i l'Ezio; era feliç perquè
els seus eren feliços. I ara, tot i encara les moltes preguntes que li faig, aquesta és la seva resposta: un silenci
somrient, prenyat de pau que la farà sempre present.
Armand Carbonell
Roda de Barà
Parlem de la Carme
Quan l'equip de l'Aigua Viva de la Parròquia em va demanar de parlar-vos, com amiga de la Carme, vaig pensar
que em seria molt dur, ja que encara la trobo molt a faltar i és present contínuament en tot el que faig, perquè totes
dues vivíem una vida molt compartida tant en el treball de la Parròquia, en l'església com en la vida social.
Déu ens dóna a cada un de nosaltres uns dons molt especials, ella ho sabia i sempre reunia persones ben diferents
perquè entenia que juntes podíem donar els millors fruits. Era energia pura, no parava mai, els seus dies i nits eren
per ajudar a tothom que se li acostés. Ella sabia que em tenia al seu costat sempre, i pel que calgués, i d'aquesta
manera també m'ajudava a mi a ser útil als altres.
Quan la Carme estava quieta o en silenci és que el seu cos fràgil li estava passant factura, i era en aquests moments
quan jo li podia dir: “Carme, para, reposa”, i ella amb un somriure em contestava: “ja ho farem quan ens jubilem”.
Per ella, ja ha arribat el temps del descans, però estic segura que essent, com és, al costat del Pare del Cel, no
deixa de treballar per tots nosaltres i ens vetlla amb tot el seu amor. Amiga meva, et recordaré i t'estimaré sempre,
amb tot el cor.
Concepció Morlló
Arbeca

