aigua
viva

Parròquia de Sant Jaume, d'Arbeca

ARA I AQUÍ
Els sagraments cristians
El dia 7 de novembres es produïren, entre
d'altres, dos actes paral·lels en la vida
de l'Església: a Barcelona, la
consagració del temple de la
Sagrada Família, amb tot el seu
ressò mediàtic i d'importància per
ser un acte únic (difícilment un
Papa viatge per consagrar un
temple), i aquí en l'església de
Sant Jaume d'Arbeca, el Bateig
d'en Biel.
Amb mirada humana no hi
ha dubte de quin és el
més important. Però el
que és lògic desde la
nostra visió d'homes,
no ho és des de
l'òptica de la fe i de
la litúrgia de
l'Església. Nosaltres
celebràvem un
Sagrament, a Barcelona
un sagramental. A Barcelona
dedicaven un Temple de pedra, nosaltres
consagràvem un temple de carn.
Potser us preguntareu a què ve ara i aquí

A Barcelona dedicaven un Temple
de pedra, nosaltres consagràvem
un temple de carn.
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parlar d'això? quina actualitat te? ja és aigua
passada. Certament, el que va passar el primer
diumenge de novembre és un fet ja passat,
però el que vàrem celebrar en la nostra
parròquia i el que celebrem cada dia els
cristians en l'Església, és d'una permanent
actualitat.
Parlar dels Sagraments
Cristians és, al meu parer,
convenient i necessari, tant
per a la nostra ment com
per al nostre cor, tant per
als qui ens trobem cada
diumenge al voltant de la
Taula del Senyor, com per
als qui us hi trobeu en
algunes ocasions i, també,
per què no? per a aquells
que no sentiu la nostra fe,
però esteu interessats en
saber que es el que
celebrem, el perquè i el
com.
Donat que el tema és prou
important i no es pot resumir
en dos folis, en parlaré en varis
moments i em serviré de les
breus catequesis que sobre aquest
tema ha fet el Centre de Pastoral. Avui faig
una transcripció de les dues primeres
1. ELS SAGRAMENTS SÓN LES OBRES MESTRES
DE DÉU
Els sagraments que celebrem els cristians són,
abans que res, com diu el Catecisme de
l'Església Catòlica, “les obres mestres de Déu”

“Una celebració sacramental és
un encontre dels fills de Déu amb
el seu Pare, en el Crist i en
l'Esperit Sant”

mort i resurrecció i ens dóna la vida nova pel
seu Esperit

(CCE1091.1116). En aquestes set
“aproximacions” als sagraments, volem
reflectir sobretot la bonica catequesi que
d'ells en fa aquest Catecisme de l'any 1992.

*en l'eucaristia ens alimenta amb el seu propi
cos i sang, per tal que tinguem forces en el
no gens fàcil camí de la vida

Quan anem a Missa o ens confessem o ens
casem, els protagonistes no som nosaltres, ni
l'Església, sinó Déu Trinitat: “Una celebració
sacramental és un encontre dels fills de Déu
amb el seu Pare, en el Crist i en l'Esperit
Sant”(CCE 1153)
La cosa principal que passa quan celebrem un
sagrament no és que així complim un deure
o realitzem alguna cosa que demana la nostra
religiositat o la nostra pau espiritual. El que
passa és, sobretot, que Déu -Pare vol
comunicar-nos el seu amor, el seu perdó, la
seva salvació. I sempre ho fa per mitjà del
seu Fill Jesús i del seu Esperit Sant.
Aquesta és la perspectiva més positiva: “Els
sagraments manifesten i comuniquen als
homes el misteri de la comunió del Déu Amor”
(CCE 1118)
2. ELS SAGRAMENTS EMANEN DE LA PASQUA
No podem entendre què són els sagraments
sense referir-los a una clau fonamental: la
Pasqua de Jesús
El moment culminant de la història, quan vam
ser salvats i reconciliats amb Déu, va ser la
Pasqua, quan Crist Jesús va morir a la creu i
va ser ressuscitat per la ma poderosa de Déu.
Tota la resta és aplicació d'aquell
esdeveniment central.
Ara Crist surt a l'encontre i ens comunica la
seva gràcia en els sagraments de la seva
Església:
* en el baptisme ens submergeix en la seva

* en la confirmació, ens fa el seu millor do,
l'Esperit Sant, com va fer el dia de la
Pentecosta amb la primera comunitat.

*com que som pecadors, en la penitència ens
comunica el seu perdó, o sigui, la seva victòria
a la creu sobre el mal i el pecat
* quan estem malalts, s'acosta al nostre costat
per la unció, per enfortir la nostra debilitat
*amb el sagrament de l'ordre fa a la seva
Església el do dels ministeris ordenats
(diaques, preveres i bisbes) que el representen
a ell per al bé de la comunitat.
* I en el matrimoni dóna ple sentit i beneeix
l'amor d'un home i una dona, ell, que a la
creu va mostrar tot el seu amor a l'Església,
la seva esposa.
Tota aquesta gràcia ve de la Pasqua, o sigui,
del Crist Pasqual, el Senyor ressuscitat. Crist
glorificat “actua per mitjà dels sagraments,
instituïts per Ell per tal de comunicar la seva
gràcia” (CCE 1084), o sigui, “els fruits del seu
misteri pasqual” (CCE 1076)
Quan es va guarir aquella dona malalta en
tocar la borla del mantell de Jesús, ell diu
“Sé que una força ha sortit de mi” (Lc. 8,46)
i, en general, la gent comentava que “sortida
d'ell una força que guaria tothom” (Lc. 6,19).
Doncs ara, del Crist Ressuscitat n'emana una
força salvadora, la gràcia dels sagraments.
Manel Borges Anguera

El moment culminant de la
història, quan vam ser salvats i
reconciliats amb Déu, va ser la
Pasqua

ES FA SABER...

A cura de Rosa M. Sànchez Cornedó

Parròquia

A cura d'Anton Bru Borràs i
Concepció Motlló Sans
DEMOGRAFIA (període de
Santa Creu a Nadal)
Baptismes: 19-09-10 Èdgar Bonjoch Serradell
07-11-10 Biel Bellart Montalbo
Casaments: (No n'hi ha hagut cap)
Exèquies: 18-08-10
21-09-10
29-10-10
20-11-10
29-11-10

Carme Ribera Esqué, 83 anys
Josep Inglès Arbós, 56 anys
Dolores Pujol Fallada, 94
Rosa Sans Sans, 70 anys
Francesc Bofarull Meda, 76 anys

ACCIÓ PASTORAL

Catequesi
El 24 d'octubre la missa major va ser la de
l'inici de curs de catequesi d'infants amb
l'enviament dels catequistes. Aquest any la
Catequesi Parroquial d'infant la fan:
Ir nivell: Lluc Morgades, Maria Culleré i Marc
Perelló
2n nivell: M. Carme Llovera, Ramona Dalmau
i Tere Esqué.
Al gener començarà la catequesi de
Confirmació.
Un grup de persones de la nostra parròquia
estem assistint al curs bíblic que ja ha
començat. Aquest any estudiem el llibre de
l'Apocalipsi.

Curs bíblic. Foto M. Carme Llobera.

Càritas
Càritas parroquial va
organitzar una xerrada a
càrrec de Ramon Bosch Puig,
missioner seglar diocesà a Guatemala. El
benefici del Sopar Solidari serà per a la missió
on ell treballa.

Corals
Les Corals d'Arbeca no són parroquials, però
tots sabem com n'estan de vinculades a la
Parròquia: el seu local social és l'Abadia, i
Mn.Anton sempre ha tingut bona part en la
direcció i la vida coral d'Arbeca. Per això tenen
aquest espai a l'Aigua Viva, dins l'acció pastoral
de la Parròquia.
Actualment, la Coral Infantil només té
cantaires petits (de 3 a 7 anys): 18 en total,
10 nens i 8 nenes. Tot ha canviat molt, i a tot
Catalunya. De fet, la canalla avui dia, ja des
dels 8 anys, se senten grans per a ser d'una
coral “infantil”. A més, tenen moltes activitats
culturals. En canvi, alguns que no volen cantar
“amb petits” accepten d'aprendre a tocar
flauta. Existeix un grup de 9 (entre 7 i 11
anys), que fins i tot acompanyen els petits en
els concerts.
Porta la direcció de la Coral Infantil, la Teresina
Vidal. N'és monitora, secretària i tresorera, i
té el correu electrònic de la coral, la Carme
Sans Salat. La Coral no té Junta, però sempre
té l'ajut puntual i la col·laboració entusiasta
dels pares.
L'Orfeó ha perdut, últimament, uns quants
cantaires, però encara és de les Corals més
nombroses de les nostres comarques. Són 38
els qui formen, amb total i meritòria
regularitat, tant en els assaigs com en els
concerts. Es distribueixen en 11 sopranos, 13
contralts, 6 tenors i 8 baixos. Continua, de
director, Mn.Anton. La presidència de la Coral
la té, actualment, la M. Josepa Reñé Bellmunt.
La Junta es va renovant periòdicament, però
en són membres permanents, la secretària,
Adela Perelló, i la tresorera, Teresina Vidal
Tost.

Les dues Corals col·laboren en els actes i
festes del poble, sempre que se'ls ho demana.
Per la seva part, ofereixen als arbequins els
concerts a què ja ens tenen acostumats:
cantada als Pessebres, concerts de Nadal,
Pasqua, Reis i altres. A l'Orfeó se li demana
amb freqüència la participació en festes
majors, casaments i noces d'or matrimonials.
La Coral Infantil assisteix cada any a la trobada
organitzada pel Secretariat de Catalunya
(SCIC), i passa tres dies d'esbarjo al Camping
de Prades (amb concert inclòs). L'Orfeó accepta
algunes de les moltes invitacions que rep a
trobades i festes, a tots els nivells. I organitza
cada any una excursió d'un dia o dos, a més
de la tradicional “castanyada” i “sopar de
Sant Antoni”. Les nostres corals tenen vida i
donen vida!

Arxiprestat

A cura de Rosa M. Sánchez i Cornedó
Des del setembre, en què
iniciàvem el curs, l'equip de
preveres i laica amb missió
pastoral s'ha reunit cinc
vegades per tal d'anar
programant activitats i posar
en comú temes diocesans.
El Consell de Pastoral Arxiprestal es reuní el
20 d'octubre i es prengué la decisió de canviar
la manera de treballar. En lloc de reunions
mensuals se'n faran tres al curs que es
prepararan a través dels consells parroquials.
Aquesta nova dinàmica, al contrari del que
pugui semblar, serà més laboriosa i suposarà
més reunions. S'ha pres aquesta opció de prova
-per a aquest curs- amb la voluntat de més
participació de les parròquies a través del seu
consell i d'augmentar-ne la representació al
consell de l'arxiprestat.
Durant aquest curs ens acompanya el lema:
Aneu, anuncieu!. Volem treballar el què
significa ser cristians: viure la nostra relació
com a membres de l'Església i vetllar la nostra
dinàmica personal de la fe, per tal d'estar ben
encarnats en la nostra societat que se'ns ha
fet, no només plural, sinó multireligiosa. Ser

Relacions
El 7 de novembre 6 membres de la nostra
parròquia varen assistir a la Sagrada Família
en motiu de la visita del Sant Pare Benet XVI.
El 27 de novembre a la sala d'actes de l'Abadia
es va representar la X Mostra de Teatre Còmic
de les Garrigues, amb l'obra "Criatures" en
motiu de la Fira de Santa Caterina.

Voluntariat
La nostra Parròquia fa molts anys que
col·labora al Castell del Remei. Aquest any
s'han incorporat nou persones a aquest servei.
El moviment d'ajut als minusvàlids és
majoritàriament femení.

cristià, té sentit quan impulsem el Regne
enmig nostre.És ara i aquí on hem d'aportar
les nostres qualitats i hi hem de descobrir un
Déu que camina a ritme de la història humana,
present en els homes i dones que ens envolten,
en la nostra rutina diària, en els nostres
esdeveniments personals, familiars, de poble,
eclesials... en els nostres compromisos i
relacions. Per ajudar-nos -hi, el diumenge 24
d'octubre, en la Trobada d'Innaguració de Curs
a Nalec, ens parlà Mn. Jordi Figueres. Fou una
tarda de retrobament després del parèntesi
estiuenc.
El maig passat, un nombre considerable de
persones acabàvem el curs “Trobar-se en la
Fe”, organitzat al nostre arxiprestat per

Inici de Curs 10-11. Nalec 007.

l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant
Fructuós. El dia 27 d'octubre, en representació
de tot el grup, deu persones anàvem a
Tarragona a recollir els diplomes lliurats en
l'acte acadèmic d'inauguració del curs.

“Cercant Jesús”. L'estona del matí després de
la missa al Monestir, acompanyats per Rosa
M. Sànchez, i a la tarda per Mn. Josep M.
Jubany, del bisbat de Barcelona, que ens parlà
sobre Jesucrist.

El dia 7 de novembre hi hagué, a Barcelona,
la dedicació del temple de La Sagrada Família.
Del nostre arxiprestat en sortí un autocar amb
70 persones, i alguns altres que no hi varen
cabre ho feren amb cotxes particulars.

La conferència del recés d'Advent forma part
del bloc de formació que l'arxiprestat ha
preparat per a aquest curs. Es tracta de tres
temes que s'han encarregat al Centre d'Estudis
Pastorals de les Diòcesis Catalanes, distribuïts
de la següent manera: “Jesucrist”, Recés
d'Advent; “l'Església”, Recés de Quaresma; i
“Corresponsabilitat eclesial”, Conferència
Quaresmal.

El Recés d'Advent a Vallbona de les Monges,
enguany una mica més tard a causa de les
eleccions al Parlament de Catalunya, s'ha fet
el diumenge 12 de desembre amb el tema

VIVÈNCIES
L'arbequí P. Miquel, fill de cal “sòcio” missioner
al Brasil, ens explica algunes coses del seu
viatge a Saô Felix do Araguaia, on visità el
bisbe català, Pere Casaldàliga. Es veu que va

ser per a ell una trobada històrica i experiència
per tota la vida. Ens diu sobre el bisbe:
“Té 80 anys, és un home feliç sense cap
ressentiment del passat, amable,
dialogant, ben informat de Catalunya
i de l'Església. Té penjat a la paret el
Cant Espiritual de Joan Maragall,
relíquies de Mns. Romero i el P.
Allacuria, assassinats per ser fidels a
l'evangeli. Casa seva és un museu
històric de vivències i de bones
intencions. Casa seva, sembla la casa
de Betània on Jesús feia les seves
parades, un lloc acollidor per a tothom,
un lloc que et queda en el record.
També he de dir que fa uns dies vaig
veure i sentir per Internet -en catalàl'Arquebisbe de Tarragona. Va ser
fantàstic! Tan lluny, i poder comunicarnos amb la pròpia veu i imatge! També
vaig assabentar-me de la “Pregària per
la Pau” a Barcelona, organitzada per
la Comunitat de Sant'Egidio. Ara, espero
la visita del Sant Pare amb la pregària
al cor i la senyera a la mà”.
Miquel Gaya Timoneda

GARBELLANT

A cura de M. Teresa Quintana i Capdevila

Any Joan Maragall
(2010-2011)
Aquest any celebrem l'any Maragall, que com
d'altres celebracions, ens ajuden a conèixer
la persona i l'obra de tanta gent que, amb el
seu bon fer, han escrit pàgines glorioses en
l'extens llibre de la nostra història.
Joan Maragall, excels poeta i assagista neix a
Barcelona el 10 d'octubre del 1860. Cursa la
carrera de Dret i ben aviat destaca en el camp
periodístic pels seus articles. El 1891 es casa
amb Clara Noble.
Maragall, representa l'origen de tota la poesia
catalana moderna. En la seva obra cana l'amor
-sobretot l'amor conjugal- la bellesa i la natura
i més tard també la Pàtria. Els seus poemes
"El comte Arnau", "En Joan de Serrallonga",
"Haidé", "La vaca cega" i sobretot "El cant
espiritual" figuren entre els més importants
de tota la poesia catalana.
El dia 20 de desembre de 1911 mor rodejat
de l'esposa i dels tretze fills. Heu-ne ací un
fragment del CANT ESPIRITUAL
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CANT ESPIRITUAL (Fragment)
Si el món ja és tan formós. Senyor, si es mira
amb la pau vostra a dintre de l'ull nostre,
què més ens podeu dâ en una altra vida?
Perxò estic tan gelós dels ulls, i del rostre,
i el cos que m'heu donat, Senyor, i el cor
que s'hi mou sempre... i temo tant la mort!
Amb quins altres sentits me'l fareu veure
aquest cel blau damunt de les muntanyes,
i el mar immens, i el sol que per tot brilla?
Deu-me en aquests sentits l'eterna pau
i no voldré més cel que aquest cel blau.
M. Carme Sans Moya
Concepció Motlló i Sans
Anna M. Rovira i Solé
Mn. Manel Borges i Anguera
Col.laboradors: Antoni Pau i Sans
Robert Garsaball i Sans
Jesús Elies i Capdevila

AVÍS ALS SUSCRIPTORS
L'Aigua Viva es podrà recollir al Quiosc Esqué. Els exemplars es lliuraran durant vuit dies.
Després estaran a disposició de tothom a l'Abadia, els divendres a la tarda, al despatx Parroquial.
L'Aigua Viva seguirà sent gratuïta.

HO DIU LA BIBLIA
A cura de Manel Morgades i Rosell

Quan era petit vaig viure molt d'aprop el
Pessebre Vivent del meu poble, l'Espluga de
Francolí. Era una representació com les que
es fan ara, però tenia dos trets distintius, es
feia dins la cova de la Font Major i l'altre; i
fonamental per a mi, que era basat en els
Evangelis de la infància de Jesús. Per tant era
un Pessebre Bíblic. Tanmateix representava
la rica tradició catalana del Nadal. Quan venen
aquestes festes em ressonen els textos que
ens parlen del Naixement de Jesús amarats
de la humitat i l'olor de la Cova, el soroll de
l'aigua i el fred.
Els Evangelis que ens parlen del naixement
són els de Mateu i Lluc, anomenats
de la infància. Ens introduirem en
un fragment del de Sant Lluc,
bellament traduït emprant la riquesa
de la nostra llengua, per a fer-nos
més entenedor el missatge.

A la mateixa contrada hi havia uns pastors
que vivien al ras i de nit es rellevaven per
guardar el seu ramat. Un àngel del Senyor
se'ls va aparèixer i la glòria del Senyor els
envoltà de llum. Ells es van espantar molt.
Però l'àngel els digué:
-No tingueu por. Us anuncio una bona nova
que portarà a tot el poble una gran alegria:
avui, a la ciutat de David, us ha nascut un
salvador, que és el Messies, el Senyor. Això
us servirà de senyal: trobareu un infant faixat
amb bolquers i posat en una menjadora.
I de sobte s'uní a l'àngel un estol dels exèrcits
celestials que lloava Déu cantant:
-Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau
als homes que ell estima.

Llegim aquest text i gaudint-ne
lingüísticament i, evidentment des
de la fe i la tradició.
NAIXEMENT DE JESÚS
(Lluc, 2, 1-20)
Per aquells dies sortí un edicte de
Cèsar August ordenant que es fes el
cens de tot l'imperi. Aquest cens va Dibuix cedit per la Pilarín Bayés.
ser anterior al que es féu quan Quirini era
governador de Síria. Tothom anava a inscriure's
Quan els àngels els deixaren i se'n tornaren
a la seva població d'origen. També Josep va
cap al cel, els pastors deien entre ells:
pujar de Galilea, del poble de Natzaret, a
Judea, al poble de David, que es diu Betlem,
-Arribem-nos a Betlem a veure això que ha
perquè era de la família i descendència de
passat i que el Senyor ens ha fet saber.
David. Josep havia d'inscriure's juntament
amb Maria, la seva esposa. Maria esperava un
Hi anaren, doncs, de pressa i trobaren Maria
fill.
i Josep, amb el nen posat a la menjadora. En
veure-ho, van contar el que els havien anunciat
Mentre eren allà, se li van complir els dies i
d'aquell infant. Tothom qui ho sentia quedava
va néixer el seu fill primogènit: ella el va
meravellat del que deien els pastors. Maria
faixar amb bolquers i el posà en una
guardava tot això en el seu cor i ho meditava.
menjadora, perquè no havien trobat cap lloc
Després els pastors se'n tornaren, glorificant
on hostatjar-se.
Déu i lloant-lo pel que havien vist i sentit: tot
ho van trobar tal com els ho havien anunciat.

ENTREVISTA

A cura de M. Carme Llobera i Sorribes
Quan s'actua buscant el bé es desenvolupen
uns hàbits o virtuts que ajuden en la nostra
vida i la fan agradable als altres. És així com
treballa en Ramon Elies, Delegat de finques
de la Parròquia.

3.- Quin tracte té vostè amb la Parròquia?
Jo sóc un dels dos mitgers que té la parròquia.
En les finques de secà hi ha ametllers, oliveres
i terra campa; i en les de regadiu, s'hi conrea
panís, ordi i alfals.
4.- És cert allò que es diu de la Parròquia
d'Arbeca, que és la més rica del Bisbat?
Doncs, sí en aquell temps; fins i tot se la
coneixia com la “Pubilla” del Bisbat. Això
anava unit al prestigi que tenia la Parròquia.
Havent venut bastants jornals de terra, per
fer l'Abadia i obres a l'Èsglésia, continua essent
una parròquia amb molts jornals de terra.
5.- Els ingressos que s'obtenen de les finques,
quina finalitat tenen?
Van als fons de la Parròquia que n'és
l'administradora. El delegat, com
administrador, rep el 7%.
6.- Amb qui es reuneix? Cada quan?
Formo part del Consell Parroquial com a
Delegat de finques. També estic en la comissió
d'economia de la Parròquia. És en aquests
llocs on s'expliquen els problemes, si és que
n'hi ha. Les reunions solen ser trimestrals i
dirigides per mossèn Manel.

Ramon Elies. Foto: M.C.Llobera.

1.- Quant temps fa que està al capdavant?
Aproximadament uns 25 anys. Cap allà els
anys 80 em van proposar de portar terres de
secà i així va començar tot, fins a l'actualitat
que porto, entre regadiu i secà, uns 60 jornals
de terra.
2.- Per què la Parròquia té propietats?
Són donatius que feia la gent. Els motius eren
diversos: matrimonis sense fills; també la
cultura d'aquells temps, que, quants més
capellans, millor. La Parròquia va arribar a
tenir a més d'un rector i dos vicaris, 10
beneficiats, els quals es mantenien d'aquests
donatius i també de presents que oferien les
famílies. D'aquesta manera al poble hi hauria
molts serveis, entre altres es farien moltes
misses. Una altra explicació seria el fet de
que abans no hi havia notaris i els testaments
els feien els capellans.

