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ARA I AQUÍ
Record històric

Sens dubte, el fet més important de la nostra Església de Tarragona, en aquest any que estem a punt
de tancar, ha estat la Beatificació de l’Any de la Fe, el 13 d’octubre. Aquest fet té molt de ressò en la
nostra parròquia, no sols per ser part integrant de l’Església de Tarragona, cosa que ens honora, sinó
perquè tres, sí tres, dels màrtirs beatificats han deixat la seva petjada pastoral en la nostra parròquia.
Mn. Ramon Martí i Amenós; Mn. Josep M Sancho Toda i Mn. Antoni Pedró Minguella del qual tenim
l’honor de ser custodis de les seves despulles en la nostra església parroquial.
És un deure d’agraïment fer memòria d’ells en aquesta pàgina. En el Full Dominical i en la revista
Església de Tarragona ja s’han dit algunes coses; per aquest motiu en pensar el present “Ara i aquí”, he
cregut que havia d’anar a poar en altres pous que no fossin les publicacions. És per això que he demanat
la col·laboració de dues persones que varen tenir la gràcia (és una veritable gràcia) de conèixer-los i
tractar-los, malgrat que els records alguns cops siguin borrosos. Els nostres estimats, M. Jesús Culleré i
Antoni Pau, m’han explicat els records que ara us transcric.

Mn. Josep M. Sancho

Mn. Ramon Martí

Començaré de menys a més:
Mn. Ramon Martí i Amenós, fill de
Vallbona de les Monges. La meva primera sorpresa
fou saber que va ser vicari a Arbeca, (ja que no
consta en cap lloc aquest fet que l’Anton Pau
m’ha revelat) i que ho fou abans de Mn. Josep M.
Més tard, i això sí que està documentat, els dos
coincidirien, com a vicaris de Mn. Antoni Nogués
a Falset; allí, el 12 d’agost del 1936, tots tres,
obtindrien la palma del martiri.
Mn. Josep M. Sancho Toda. Ordenat de
prevere el 20 de desembre de 1931. Vingué a
Arbeca com a Vicari, segurament desprès de serho a Vilallonga.

Mn. Antoni Pedró
Imatges extretes de la web diocesana.

El record que ha deixat en els nostres
amics, fou la gran dedicació a la catequesi
d’infants que es feia cada diumenge a la tarda
dins l’església i haver implantat en la nostra
parròquia la Federació dels Avanguardistes, rama
infantil del moviment Fejocista.
El seu pas per Arbeca fou breu, un o dos
anys, com era en aquell temps el pas de tots els
vicaris. Uns mesos abans de l’esclat bèl·lic, va
deixar Arbeca per anar de Vicari a Falset.
Mn. Anton Pedró Minguella. El record
d’ell ja és més precís, especialment per l’Antoni.
La M. Jesús en té uns petits records d’infant quan
va participar en la catequesi. Ella m’explica com,
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en acabar la sessió de catequesi, que es feia per
grups dins l’església, el Sr. Rector (Mn. Anton)
aplegava tots els infants a dalt el presbiteri i
després d’unes paraules, s’agenollaven i resaven
tres vegades l’Avemaria i donaven per acabada
la catequesi.
Els records de l’Antoni els transcric tal
com me’ls ha donat:
“Mossèn Anton Pedró Minguella va néixer
al poble de Guimerà l’any 1874. Essent rector
de Ciutadilla va ser destinat a Arbeca prenent
posició de la parròquia el mes de desembre de

dominical de les 10 del matí sempre oficiava
el vicari, ell hi predicava l’homilia i, en pujar
a la trona, portava a les espatlles l’esclavina
morada que era una peça que utilitzaven, en la
predicació, els sacerdots doctorats.

En el decurs dels 12 anys que va exercir
com a Rector es va distingir per haver donat
molt d’esplendor als actes de culte i pel seu
interès en la conservació i millora del temple
parroquial. Es va canviar la vidriera del rosetó
de la façana principal, es va electrificar tot
l’enllumenat de l’església, que fins llavors, era
il·luminada a base de ciris de ble i cera. També
es va estrenar un majestuós monument que, per
setmana santa, s’instal·lava a l’altar del Sant
Crist, on s’entronitzava el Santíssim Sagrament
el Dijous i Divendres Sant per a ser adorat pels
fidels.

Les conseqüències desastroses de la
guerra civil van ser la causa de la tràgica mort
de Mossèn Anton Pedró ocorreguda el 19 d’agost
del 1936 quan tenia 62 anys.

Va ser un propagador de la devoció al
Sagrat Cor de Jesús i, gràcies a ell, teníem a
totes les cases de la Vila un quadre amb una
preciosa imatge del Sagrat Cor exposada al lloc
més visible de l’habitatge. Recordo d’haverla anat a recollir a l’Abadia, quan era infant,
acompanyant a la meva padrina.

1924.

Aquest és el record que jo tinc d’ell. Un
record tendre, senzill i agraït”.
Després d’aquests records vivencials, un record
històric que molts de vosaltres tindreu encara
present: des del 14 de setembre de 1960, festa
de la Santa Creu, els arbequins tenim l’honor de
custodiar, en la nostra església parroquial, les
despulles del Beat Mn. Antoni Pedró Minguella
traslladades des del cementiri de Belianes.

Mn. Anton Pedró era una persona de
tracte molt afable i respectuós amb tothom. Tot
i les circumstàncies convulses d’aquells anys,
ell es va mantenir apartat de les tendències
polítiques d’aquells temps escabrosos, en una
imparcialitat prudent i exemplar.

Encomanem-nos als nostres Beats i que,
com ells, nosaltres també siguem fidels
a L’INFANT NASCUT A BETLEM.

Bones i santes festes!!!

Mn. Anton era doctor per alguna disciplina
eclesiàstica perquè recordo que, a la Missa

Manel Borges Anguera, rector

Agenda parroquial per l’any 2014
CALENDARI DE CELEBRACIONS DEL BAPTISME
PER L’ANY 2014
Gener: dia 12, matí
Març: dia 02, matí
Abril: dia 20, matí
Abril: dia 27, tarda
Juliol: dia 13, matí
Setembre: dia 21, tarda
Novembre: dia 16, matí

HORARI DE MISSES
De dilluns a divendres: 10 del matí
Dissabtes i vigílies de festa: 8 de la tarda
Diumenges i festius: 2/4 de 12 del matí
MISSA A LA RESIDÈNCIA
Cada tercer dissabte de mes, a les 5 de la tarda
ROSARI I MISSA PELS DIFUNTS DEL MES
L’últim divendres de mes, a les 10 del matí
VESPRES
Cada dimarts a les 8 del vespre

CELEBRACIÓ DEL SAGRAMENT DE LA
CONFIRMACIÓ PER L’ANY 2014
Maig: dia 10, tarda

DESPATX PARROQUIAL
Divendres, de 8 a 9 del vespre
Altres moments, en horari a convenir: 658 362 490

DATES DE LA CELEBRACIÓ PER L’ANY 2014
Primera confessió: 16 de maig
Primera Comunió: 18 de maig
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ES FA SABER…

participen en la celebració de la Missa Major,
vivint l’Advent i preparant el Nadal.

Càritas

Parròquia

Càritas Parroquial continua treballant en la
tasca d’anar vetllant les famílies que en aquests
moments s’ho estan passant malament. En la
crisis actual no es pot ignorar a tantes famílies
del poble.
Com us vàrem comunicar, Càritas Parroquial ha
fet una aportació de mil euros a Filipines. Per això
hem obert un compte a la caixa, perquè tothom
qui ho vulgui pugui contribuir a les necessitats
més urgents de les víctimes del tifó de Filipines.
Fins ara hem recollit 545 euros. Us volem donar
les gràcies des d’aquí.
El número de compte és el següent: 2100-023620-0100474504
Els dies 29 i 30 de novembre, tot el grup que
formen part de Càritas d’Arbeca vàrem col.
laborar a la recollida de Gran Recapte d’Aliments,
en diferents comerços i en diferents horaris. Ha
estat un gran repte per a tots.
Com cada any, aquest mes de desembre hem
dipositat les caixes a totes les botigues del poble,
per la recollida d’aliments. Són dies de tendresa
i el cor ens demana ajudar als més necessitats.
Gràcies per tot el que feu, ja que sense la vostra
ajuda, no ho podríem fer.

A cura d’Anton Bru i Borràs
i Concepció Motlló i Sans
DEMOGRAFIA (període de
Sta. Creu a Nadal)
Baptismes: 08-09-13 Jana Alonso Elias		
Casaments: (No n’hi ha hagut cap)
Exèquies: 16-09-13 Teresina Moyà Montalà, 90 anys
18-09-13 Pepita Perelló Aldomà, 52 anys
28-09-13 Francesc Rey Ribera, 81 anys
29-09-13 Montserrat Sans Meler, 86 anys
01-10-13 Xavier Pau Perera, 59 anys
05-10-13 Maria Sans Sans, 85 anys
07-10-13 Roser Palau Maré, 81 anys
19-10-13 Josep Mª Sans Montaner, 57 anys
29-10-13 Joan Coll Franquet, 83 anys
07-12-13 Magdalena Culleré Pach, 67 anys

ACCIÓ PASTORAL

Culte

Durant tot l’octubre, s’ha celebrat el mes del
Roser; entre setmana, a l’hora de la missa i les
festes, a 2/4 de 6 de la tarda.
Com cada any i a les mateixes hores, al cementiri es va fer pregària el dia de Tots Sants i es va
celebrar la Missa el dia dels Difunts.
El dia 13 de desembre, celebració de la missa
de Santa Llúcia a les vuit de la tarda.

Relacions

El dia 12 d’octubre a la sala d’actes de l’abadia
es presentà l’obra de teatre Rumors a càrrec
de la companyia Abraxas.
El dia 26 de desembre, a les 6 de la tarda
a l’Església, representació El Poema del
Pessebre de Joan Alavedra a càrrec de
personatges de la nostra vila.
Durant el desembre, cada any es fan les llistes
del voluntariat per l’any següent. Ens falten
persones, pensem que des de la última vegada
que hem demanat més voluntaris pel Castell
del Remei, els lectors per les celebracions i
la neteja de l’església, pot ser que alguns de
vosaltres tingueu una situació diferent que
ara us permet fer algun d’aquests serveis.
Us agrairíem que ens ho comuniquéssiu a la
sagristia. Entre tots hem de fer possible el
ritme de la nostra parròquia.

Catequesi

El dia 9 d’octubre començà el curs Bíblic. Es
farà cada 15 dies i aquest any es treballarà la
“Introducció al Nou Testament, i quan la
paraula es fa escriptura.”
El dia 27 d’octubre, Missa de Presentació dels
Infants de Catequesi.
El dia 22 de desembre, els Infants de Catequesi

Corals

El dia 29 de desembre l’Orfeó ens oferirà el
tradicional concert de Nadal i será en acabar la
Missa Major, aquest any serà al migdia.
L’Orfeó, a més, s’encarrega dels Cants de la
Missa del Gall.

Curs Bíblic. Foto M. Carme Llobera
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Arxiprestat

A cura de Rosa M. Sànchez i Cornadó
El dia 13 d’octubre tingué lloc
a Tarragona la beatificació de
522 màrtirs del s. XX en el
marc de l’Any de la Fe. Entre
ells hi havia els 13 fills del
nostre arxiprestat:
Magí Albaigés Escoda de l’Albi
Miquel Rué Gené de Cervià de les Garrigues
Agapito Gorgues Manresa de Cervià de les
Garrigues
Joaquim Balcells Bosch de l’Espluga Calba
Jeroni Fàbregas Camí de l’Espluga Calba
Antoni Pedró Minguella de Guimerà
Eladi Peres Bori de Maldà
Pau Gili Pedrós dels Omellons
Josep Civit Timoneda dels Omells de na Gaia
Francesc Company Torrellas de Rocallaura
Ramon Martí Amenós de Vallbona de les Monges
Antoni Prenafeta Soler del Vilosell
Sebastià Tarragó Cabré de Vinaixa

Vista general de l’esplanada. Foto: Rosa M. Sànchez

El dissabte 18 d’octubre tingué lloc, a
l’abadia d’Arbeca, la trobada de laics que a
l’arxiprestat fan celebracions litúrgiques en
diumenge (Assemblea dominical en espera
de prevere), hi assistiren 12 persones.
La trobada, conduïda per Mn. Pere Fibla,
pretenia una conversa que portés a fer un
repàs sobre aquest servei i el què suposa a
la nostra vida exercir-lo. S’entaulà un diàleg
franc, fruit de l’experiència personal.
El diumenge 15 de desembre celebràvem a
Vallbona el Recés d’Advent. El tema “Com
acollir Jesús en família”. Ens acompanyaren,
matí i tarda, dirigint el recés Mn. Raimon
Mateu, diaca, i la seva esposa Enriqueta
Usach. Sempre és d’agrair l’oportunitat d’un
stop en la vida diària, una reflexió sobre
com viure la nostra fe en els mil assumptes
quotidians i unes hores de convivència amb
amics i coneguts.

L’arxiprestat organitzà dos autocars per
facilitar l’assistència a l’acte de la gent dels
pobles i dels familiars interessats. El diumenge
20 tingué lloc a la catedral de Tarragona
l’emotiva Eucaristia de recepció dels beats
diocesans, al final de la celebració, l’arqueta
amb les relíquies dels màrtirs fou dipositada
a la cripta de l’altar de Sant Fructuós Auguri i
Eulogi a la catedral de Tarragona. (Vegeu les
tres fotografies de peu de pàgina).

Fotografies tretes de la web.
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VIVÈNCIES

dir que vam formar una petita família amb
metges, infermeres i auxiliars. I tots el van
plorar. I és que a ells, també els va deixar
empremta.

Benvolguts convilatans,

Durant els mesos que hem estat allí, han
estat moltes les persones, família, amics,
que ens han donat suport. Una trucada, un
missatge, una visita,... No podré agrair mai
el que van fer per nosaltres, per mi. Encara
que sabien que provablement no podrien
veure el Xavier, venien a Barcelona a visitarnos, i fèiem una petita passejada, un cafè o
una simple conversa en un banc. El Xavier em
deia: “Montse jo estic bé però no puc veure
ningú, vés i distreu-te una estona, dóna
records i moltes gràcies per venir”. Així ho
feia i n’estava molt agraïda.

El passat dia 1 d’octubre
ens va deixar el Xavier,
fill, espòs, pare, germà,
amic,... i davant de la
impossibilitat
d’agrair
personalment totes les
mostres d’afecte i condol
rebudes durant aquells dies i els posteriors,
us volem fer arribar aquestes quatre línies.
La vida del Xavier ha estat plena de reptes
de tot tipus, en l’àmbit personal i també en
l’empresarial. Es caracteritzava per ser una
persona propera, afectuosa, de caràcter serè,
fidel a la seva paraula, exigent, complidor,
etc.
Però els mèrits que hagis fet al llarg de la
vida, no compten quan es tracta de salut. En
aquest camp, som tots iguals.
Aquest últim any ha estat molt llarg i
n’hem passat de tota manera. Hem tingut
moments d’angoixa, de patiment, però
també d’alegria, amb l’esperança sempre
viva de què algun dia proper tornaríem cap
a casa amb la família, els amics, els veïns,
... però no ha pogut ser. Aquest repte que
se li ha plantat davant, una vegada i una
altra, ha estat massa inclús per ell. Fidel a
la seva manera de ser, va lluitar fins a l’últim
moment. Mai es conformava, mai es rendia, i
tant el Xavier com jo teníem el convenciment
que ens en sortiríem. Però de vegades hi ha
coses que no depenen d’un mateix.

Ara però, no hi ha paraules, ni consol,
només resignació... i l’esperança que amb
el temps podrem tornar a parlar d’ell sense
el sentiment de pena que ara ens eclipsa.
Tindrem sempre presents les coses que vam
aprendre d’ell, la constància, la valentia,
el no aturar-se mai, el saber estimar als del
seu costat i mostrar-los cada dia com en són
d’importants. Per tot això, gràcies Xavier,
gràcies papa. Formaràs part de nosaltres per
sempre més.

Tota aquesta lluita hauria estat molt més
feixuga sense el suport del personal mèdic
de la Vall d’Hebron. Des del primer moment
es van bolcar amb nosaltres, fent el que fos
necessari per millorar el seu benestar i també
el meu. Malgrat estar lluny de casa, podríem

Gràcies a tot el poble pel suport.
Família Pau Balsells
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HO DIU LA BÍBLIA
A càrrec de Manel Morgades i Rosell

EL SENYOR RESTAURARÀ JERUSALEM
(So, 3, 18-20)

El llibre del profeta Sofonies és dels més
prims de la Bíblia, solament té tres capítols.
Fou escrit a la primera meitat del segle setè
abans de Crist.

«Jo, el Senyor, aplegaré els qui estaven lluny
de tu, privats de festes i entristits. Aquest
era l’oprobi que pesava sobre la ciutat! En
aquell temps faré sentir el meu poder contra
tots els teus opressors. Salvaré les ovelles
coixes, aplegaré les disperses i els donaré
glòria i renom per tots els països on ara les
menyspreen. En aquell temps, jo us conduiré,
llavors us aplegaré. Vosaltres mateixos veureu
com renovaré la vostra vida i us donaré glòria
i renom per tots els pobles de la terra. Sóc jo,
el Senyor, qui ho ha dit.»

Sofonies presenta Déu com a Senyor absolut
del poble i de la història. Aquest Senyor no
ignora la gent que li és fidel i per això és poble
de Déu, que vol tornar als orígens i alhora vol
caminar decididament cap a un futur lliure i
reconegut per tots els pobles de la terra.

… Salvaré les ovelles coixes,
aplegaré les disperses
i els donaré glòria i renom …
Muralla de Jerusalem (FOTO: Manel Morgades)

GARBELLANT

A càrrec de M. Teresa Quintana i Capdevila

L’ÀNGEL DE BURUNDI (Àfrica centreoriental)
Marguerite Barankitse “l’àngel de Burundi”
va aconseguir salvar milers de persones
durant la guerra civil de 1994.
Explica que, en un episodi de la guerra volien
matar 25 nens acollits a casa seva. Ella, va
oferir als rebels, tots els diners que tenia a
canvi de deixar-los vius. Van acceptar.
Així va començar l’obra que avui es diu CASA
SHALOM en la qual “l’àngel de Burundi” ha
acollit més de 10.000 nens.
Actualment, molts d’ells estan casats, són
metges, economistes, mestres, infermers...
i tots segueixen col·laborant en la missió.
Marguerite diu que a Burundi molts li diuen
“la boja”. “Però jo dic que això és fruit de
l’amor. Perquè si no entenia perquè el Déu
de l’Amor permetia aquelles atrocitats, sí
que vaig descobrir en els ulls dels infants,

una esperança que no s’apagava i em va
fer creure que Déu em responia a través
d’aquelles mirades”

Foto Arxiu
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Acabem l’any Salvador Espriu amb el seu
PREC DE NADAL
Mira com vinc per la nit
del meu poble, del món, sense cants
ni ja somnis, ben buides les mans,
et porto sols el meu gran crit.
Infant que dorms, no l’has sentit ?
Desperta amb mi, guia’m la por
del caminant, aquest dolor
d’uns ulls de cec dintre la nit.
Salvador Espriu

XIFRES DE LA POBRESA
AL MÓN

EQUIP DE REDACCIÓ D’AIGUA VIVA

800 milions de persones no tenen
accés al menjar necessari per
alimentar-se.
10 milions de nens moren, per
causes que es podrien evitar, abans
de complir 5 anys.

Coordinadora:

M.Teresa Quintana i Capdevila

Redacció:

M. Carme Llobera i Sorribes
Rosa M. Sànchez i Cornadó
Mn. Anton Bru i Borràs
M. Teresa Quintana i Capdevila
Manel Morgades i Rosell
Concepció Motlló i Sans
Mn. Manel Borges i Anguera

Col·laboradors:

Jesús Elies i Capdevila
Antoni Pau i Sans
Anna M. Rovira i Solé
M. Carme Sans i Moyà

El 70% dels pobres del planeta són
dones.

AVÍS ALS SUBSCRIPTORS

L’Aigua Viva es podrà recollir al Quiosc Navés. Els
exemplars es lliuraran durant vuit dies. Després estaran a disposició de tothom a l’Abadia, els divendres a la tarda, al despatx Parroquial de 8 a 9 del
vespre. L’Aigua Viva seguirà sent gratuïta.

www.parroquiaarbeca.cat

La Parròquia de Sant Jaume d’Arbeca dona les gràcies des d’aquestes pàgines al Robert
Garsaball per la realització i posada en marxa de la web de la Parròquia. També volem
agraïr a Xavier Rubió, Xavier Vidal i Rosa M. Sànchez que són les persones que aniran posant al dia aquesta finestra oberta de la nostra comunitat cristiana.

www.parroquiaarbeca.cat
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ENTREVISTA

5.- Què és educació? Es pot educar en la fe? Com
es fa?
L’educació ens té que fer sensibles a les necessitats
dels altres. Formar-se en una determinada carrera
te que ser perquè em realitzo com a persona i perquè a través meu puc col·laborar a millorar el món.
Educar en la Fe en el primer món cada dia costa
més, la societat de consum en la qual vivim ens
omple de coses, ens fa sentir necessitats i ens
oblidem de lo més important: Déu i els germans.
Quan perdem aquest horitzó la vida es torna més
individualista, més indiferent, més egoista... i quan
dic la vida em refereixo a l’ésser humà, que acaba
deshumanitzant-se.
¿Com es fa ? Intentant arribar a l’ésser humà. Fentli sentir que ell, que ella m’interessen, que lo que
li dic ho sento, ho visc... i és la meva raó de viure.
6.- De quina manera les noves tecnologies, les
xarxes socials poden ajudar a l’evangelització?
Penso que són molt importants i cada vegada més
l’Església te que prendre part en les noves tecnologies i de forma personal , fer-se present en elles.
7.- Quina opinió li mereix el nou Papa Francesc?
El Papa Francesc és un home de Déu, no podem
dubtar mai que la mà de Déu està en la seva Església sempre, en el moment precís... A nosaltres no
ens toca més que fer el que ell ens demana sempre:
pregar a Déu per ell, que l’ Esperit de Déu l’il·lumini
sempre i tingui força per conduir l’Església pel camí
que Déu vol, pel servei, la senzillesa, l’ exemple.
8.- Quin missatge cal donar des del món d’Església
davant la crisi?
Que Déu ens ha creat per ser feliços, que sempre
pensem que Déu està en el germà i per tant, tots
tenim dret a viure amb dignitat i ajudar-nos com
a germans. Fer realitat el manament que ens va
deixar: ¨Estimeu-vos els uns als altres com jo us he
estimat¨
9.- Només es pot estimar Déu estimant al germà.
Com es fa això?
Penso que ajudant a descobrir al germà la seva realitat, ajudant-lo a viure amb dignitat, humanitzantlo... Jo sempre dic que Déu es va encarnar, es va fer
humà per divinitzar-nos, no va néixer pobre perquè
sí, sinó perquè vegem en els pobres la realitat de
poder fer millor el món, sensibilitzar-nos amb ells,
sortint del nostre egoisme, compartint... i aquí està
lo difícil del ser humà.
10.- Com concep una Església ideal del demà?
Tornant a ser una Església senzilla, sense poders
materials, oberta, no tan tancada a ritus, a formes,
on el que compta és el ser humà, l’amor.
11.- Quin és el seu desig per Arbeca, el seu poble
natal i que sempre l’acull tan bé?
Sempre m’he sentit orgullosa de ser arbequina
i quan veig com el poble em recorda, de com
era tremenda, senzilla, que tenia que veure amb
tothom...
Estic contenta quan torno al poble al cap de uns
anys i veig que el meu poble és acollidor, que ajuda
els que tenen necessitats...
Desitjo el millor per cadascun dels habitants del
meu poble. Demano a Déu que l’amor i la unió els
faci cada dia més forts.

A cura de M.Carme Llobera Sorribes

Foto feta per M. Carme Llobera (Setembre-2013)

Dona arbequina que es fa religiosa de les Dominiques de l’Anunciata; se’n va a Guatemala com a
missionera, és expulsada per motius polítics perquè ella creia en una transformació indígena; torna cap a Madrid, s’hi està dos anys i la destinen a
Nicaragua, l’any 1980. Al cap de tres anys demana
fer-se seglar perquè la seva identitat era la mateixa però les necessitats del poble les vivia millor
des de fora que des de dins.
Són 43 anys fora d’Espanya, 33 a Nicaragua, 3 anys
que no venia a Arbeca i ja ha acomplert els 65
anys. Jubilada i amb una salut delicada, la Munda
Alonso i Queralt no defalleix i continua la tasca
d’evangelitzar.
1.- Quan va saber que Déu era el seu camí?
Sempre he sentit que la raó de ser de l’ésser humà,
de la persona, és Déu, que sense Ell no ens podem
realitzar. Penso que si el món està com està és perquè l’ésser humà s’ha allunyat de Déu.
2.- Quina “cosa” va despertar el seu interès per
anar a missions?
En realitat des de petita, en el col·legi de les germanes dominiques de la anunciata. Quan ens vestíem
pel dia del Domund, quan alguna germana venia al
col·legi i ens preguntava si volíem anar a missions,
jo sempre aixecava la mà i deia que volia anar a
Amèrica.
3.- Perquè és tan important la tasca dels missioners?
Penso que per dos motius: per una part perquè són
els que fan arribar la Paraula de Déu arreu del món
i per altra perquè humanitzen i dignifiquen a la persona, a l’ésser humà.
4.- La gent del 3r món és més receptiva al missatge de la Bona Nova de Jesús que no pas la del 1r
món, perquè?
Sí, perquè la Bona Nova de Jesús omple de il·lusió la
seva vida, els fa veure un horitzó, dóna sentit a la
seva vida i sofriment i al mateix temps els dignifica
com a persones.
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