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Mossèn: aquesta és la nostra motxilla. Ara ens
toca conèixer-nos i fer-nos conèixer.
Sabem de la seva capacitat de connectar amb
les persones. De la seva delicadesa en les
visites als malalts i a la gent gran. De la seva
espiritualitat. Del seu valor a l’amistat. De
la seva generositat. De la seva proximitat als
marginats. De la seva bondat.
Podrem agermanar aquests vincles per
aconseguir ser una baula més en la cadena
de l’Església que camina?
Ens ajudarem tots plegats a créixer com a
persones?
Serem Encarnació del Cristianisme en la
societat?
Pregarem junts, perquè l’Esperit ens hi
ajudi.
Nosaltres, li donem la més sincera benvinguda.
Desitgem que trobi el caliu humà que el
faci sentir en família, i que, com a tal, ens
sapiguem cuidar els uns als altres.
Mn. Josep M. Gràcies per dedicar-nos un temps
de la seva vida. Que puguem ser amatents
a la bona voluntat de tota la comunitat i
siguem capaços de relligar fe i país de la mà
de l’Infantó de Betlem, el naixement del qual
celebrem aquests dies.
Que tinguem unes santes Festes de Nadal.

ACOLLENÇA
Benvolgut Mn. Josep M.:
Hem rebut amb esperança la notícia del
vostre nomenament de rector d’Arbeca.
Sabem també, de l’extensió de la missió
pastoral als pobles de Belianes, els Omellons,
Maldà, Nalec, Rocafort, St. Martí de Riucorb i
el Vilet. Déu n’hi dó!
Si mirem el mapa i en fem una abstracció
mental, identificarem l’espai per la proximitat
dels pobles, pobles petits, terres de secà,
conreus d’ametllers i d’oliveres i petits turons.
Ara, els ametllers tintats de tardor, esperant
l’amorosa esporga. Els olivers, escoltant
atents el soroll rutinari de les borrasses que
arreplegaran les olives que s’han inflat amb
les generoses pluges dels darrers dies.
Tot és esperança i les primeres fresques, ens
porten serenor i recolliment.
La comarca és bonica. La gent és acollidora.
Però allò que fa que un espai sigui agradable,
és la qualitat dels vincles de les persones
que hi conviuen. Uns vincles que, els homes
i dones d’aquí, han forjat en la senzillesa,
l’autenticitat, l’honestedat i l’amor al treball,
a la família i al país.

Mossèn Josep M. Font. Foto: Arxiu.

•

M. Teresa Quintana i l’equip de redacció d’Aigua Viva.

Vista d’Arbeca. Foto: Arxiu.
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Mapa de l’Arxiprestat: Arxiu.

ES FA SABER…
Parròquia

A cura de Concepció Motlló i Sans

DEMOGRAFIA
(Període de Sta. Creu a Nadal)

Baptismes i casaments: (No n’hi ha hagut cap)

Xerrada: La Comunitat de Sant Egidi.
Foto: M. Carme Llobera Sorribes

Exèquies:

Com cada any i a les mateixes hores, al Cementiri
es va resar el Rosari tot fent pregària el dia de
Tots Sants, i es va celebrar la missa el dia de
Difunts a la Capella del Cementiri.

12 – 09 – 2018
25 – 09 – 2018
27 – 09 – 2018
18 – 10 – 2018
03 – 11 – 2018
11 – 11 – 2018

Dolors Roset Motlló, 71 anys
Trinidad Leiva Pedrosa, 88 anys
Lola De Riu Guasch, 101 anys
Maria Gaya Duch, 99 anys
Paulina Mata Sanfeliu, 92 anys
Tonet Sans Salvador, 97 anys

ACCIÓ PASTORAL

CULTE
La missa vespertina del dissabte 15 de setembre
va ser concelebrada pels mossens Manel Borges i
Josep M. Font. Aquest dia Mn. Manel feia el seu
comiat de les agrupacions dels Omellons, Arbeca
i Belianes, perquè aquest any li ha arribat el dia
de la seva jubilació.

Xavi i Jordi Vidal Elies amb Mossèn Josep M.
Foto: M. Carme Llobera Sorribes.

Per Santa Llúcia la missa a les vuit del vespre.
Els feligresos professen una admirable devoció a
Santa Llúcia.

Tothom va agrair-li aquests anys de servei amb
actuacions diverses com una dansa ballada per
l’Esbart Dansaire; el grup sardanista Arbeca
Nostra, el ball de dues sardanes, així com les
Corals d’Arbeca i Belianes un petit concert. En
acabar, les tres agrupacions, l’obsequiaren amb
un ordinador i una placa com a record de tots
aquests anys. Molt emocionat mossèn Manel donà
les gràcies a tots els assistents. Tot seguit, i en
companyia de tots, la parròquia va invitar a un
petit refrigeri al costat de l’Església, a la Cova.

CATEQUESI
En arribar l’octubre tot es posa en marxa: el dia
5 reunió amb els pares dels nens de la catequesi
i el dia 19 inici de la sessió amb el mossèn Josep
Maria i la catequista Teresina Vidal; els de 1r curs,
els divendres de 5 a 6 de la tarda i ells són el Marc,
la Ingrid, la Júlia, el Jan, la Gina i l’Ada; tots ells
molt il·lusionats. Els del segon curs també amb el
mossèn i la catequista Tere Esqué; el grup és més
reduït i el formen el Biel, l’Edgar i la Júlia; ho
fan de 8 a 9 del vespre i molt contents de seguir
amb la catequesi i aquest any amb més il·lusió
per arribar al dia de la seva primera comunió. Els
dos grups comparteixen els cants dirigits per la
monitora Teresina Vidal.

Dins els actes programats de la Novena de Sta.
Creu faltava el de la xerrada col·loqui que es va fer
el dia 21 de setembre; aquest any “La comunitat
de Sant Egidi” ens feia arribar el testimoni a
través dels germans Xavier i Jordi Vidal Elies, els
pares dels quals són fills del nostre poble. Va estar
molt interessant conèixer el testimoni Eclesial de
Voluntariat que duen a terme .
La Parròquia continua resant el Rosari amb els
cants de l’Aurora durant el mes d’octubre, el
mes del Roser. Tots els dies feiners abans de la
missa.

El curs bíblic també ha obert portes trobant-se
cada quinze dies amb un grup de 15 persones;
aquest any s’estudia “La Carta als Romans“. Tots
amb moltes ganes per aprofundir en la vida de
Jesús.
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Tots els dimarts, en acabar la missa de les 10 del
matí, un grup de 12 persones, segueixen el llibre
de Vida Creixent, fent lectura i comentari dels
temes .

També durant aquest temps Càritas ha resolt
algun problema a famílies que necessitaven del
seu ajut. Com sempre Càritas parroquial amb les
mans obertes i portes obertes a tothom.

CÀRITAS

És d’elogiar la generositat que,any rere any, tenim
els arbequins per respondre a les campanyes de
recollida de roba i aliments. Gràcies en nom de
tots.

Com cada any es repartiran a totes les botigues
del poble les caixes per posar-hi els aliments que
es vulguin dipositar i fer així una bona recollida i
fer-la arribar a totes les persones que en aquests
moments més ho necessiten.

Però, ens hem parat a pensar si famílies en precari
només han de cobrir-se i menjar per Nadal?

COMIAT DE MOSSÈN MANEL
Avui per fer un petit balanç del que han estat
aquests anys hem de destacar les xerrades
col·loqui que van ser molt interessants i
l’obertura de la parròquia als nostres grups
culturals, socials, artistes locals, el cant, la
dansa, les celebracions, recessos...

Manel, més ben dit Mossèn Manel:
A la vida tots tenim etapes a complir, tu has
arribat a la més plena, el dia de la teva jubilació.
Sembla que era ahir quan et vas fer càrrec
d’aquesta nova agrupació i ja han passat deu
anys. Tots recordem que quan vas arribar i vas
prendre possessió d’aquesta parròquia ens vas
dir: “jo a l’edat de 75 anys em jubilaré, no ho
faré com Mossèn Anton”. Dit i fet, així ha estat.

Manel, gràcies per estar entre nosaltres tots
aquests anys. Segur que encara t’has deixat
coses per fer, però això ho porta la mateixa
vida. No tot s’aconsegueix.

Per a nosaltres, la gent d’Arbeca, no eres el nou
rector que arribava per primera vegada a fer-se
càrrec de la parròquia. Nosaltres ja et coneixíem
de molts anys i de treballar plegats a les dues
agrupacions. També vas ser l’arxiprest d’aquestes
agrupacions, per tant a nivell arxiprestal i a les
trobades hi anàvem fent camí tots junts. Però
per a tu, si que ha estat tot un repte de fer-te al
capdavant de les parròquies i de les parròquies
més grans d’aquestes agrupacions, que totes
dues juntes unia els vuit pobles. De fet per tu,
va ser com tornar a casa al cap d’uns anys. Ja
coneixies el treball que s’hi feia amb les dues
agrupacions així com les reunions que teníeu
una vegada al mes els mossens i la Rosa Maria
Sánchez, laica amb missió pastoral.

Manel, aquest nou camí que estàs fent, que
et porti a una vida tranquil·la i relaxada. Tot
i dins la comunitat que estàs treballant, segur
que compartiràs les experiències i vivències
d’aquests anys de camí a l’Evangeli de Crist.
Que ell t’acompanyi sempre i el tinguis present
en tots els moments de la teva vida.
Gràcies per tots aquets anys d’entrega i servei a
les nostres comunitats.
Concepció Motlló
i l’equip de redacció d’Aigua Viva

Pancarta de comiat. Foto: M. Carme Llobera Sorribes

Eucaristia de comiat de Mn. Manel.
Foto: M. Carme Llobera Sorribes
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HO DIU LA BÍBLIA

L’ESPLENDOR DEL CARMEL (Is, 35. 1-6)
Que s’alegrin el desert
i la terra eixuta,
que l’estepa exulti i ﬂoreixi!
Que s’ompli de ﬂors primerenques,
que salti i cridi de goig i d’alegria!
Li són donades la glòria del Líban,
l’esplendor del Carmel i de Saron.
Tots veuran la glòria del Senyor,
la majestat del nostre Déu.
Enrobustiu les mans cansades,
afermeu els genolls vacil·lants.
Digueu als qui defalleixen:
«Sigueu valents, no tingueu por!
Aquí teniu el vostre Déu,
que ve per fer justícia;
la seva paga és aquí.
Ell mateix us ve a salvar.»
Llavors es desclouran
els ulls dels cecs,
i les orelles dels sords s’obriran.
Llavors el coix saltarà com un cérvol
i la llengua del mut cridarà de goig,
perquè l’aigua ha brollat al desert,
han nascut torrents a l’estepa.

A càrrec de Manel Morgades i Rosell

El Carmel és una muntanya d’Israel, banyada pel
Mediterrani, al costat de Haifa. Carmel, d’origen
hebreu, vol dir jardí d’arbres. També es coneguda
com a muntanya d’Elies. En tenim referència
escrita des de fa 2700 anys. Actualment hi ha el
Santuari de la Mare de Déu del Carme de l’orde
dels carmelites.
Cada Nadal revivim que Déu es fa home perquè
des de la seva humanitat siguem més capaços
d’entendre’l.
He triat Isaïes perquè ens ajudi a arribar més a
Déu, amb el seu text d’esperança i de cant a
la natura, a través de l’esplendor del Carmel,
perquè tots vegem la glòria del Senyor. Bon
Nadal!

Us recordem el web de la Parròquia

www.parroquiaarbeca.cat
EQUIP DE REDACCIÓ D’AIGUA VIVA
Coordinadora:
Redacció:

M.Teresa Quintana i Capdevila
M. Carme Llobera i Sorribes
M. Teresa Quintana i Capdevila
Manel Morgades i Rosell
Concepció Motlló i Sans
Mn. Josep M. Font
Col·laboradors: Antoni Pau i Sans
Anna M. Rovira i Solé
M. Carme Sans i Moyà
José M. Pallarés
Mn. Manel Borges i Anguera

Il·lustració de Carme Solé Vendrell

EL PAPA FRANCESC
És veritat que, per entendre adequadament el sentit del missatge central d’un text, és necessari posar-lo en connexió amb l’ensenyament de
tota la Bíblia...
Exhortació apostòlica
Evangelii gaudium 148 (2013)
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VIVÈNCIES

LA COMUNITAT DE SANT EGIDI
Com cada any, després de la cloenda de la
Novena de la Santa Creu, es fa una xerrada a la
sala d’actes de l’Abadia .
Aquest cop vam tenir l’oportunitat de conèixer “la
Comunitat de Sant Egidi” de Barcelona per mitjà
de dos joves cults, bona gent i d’una generositat
impactant; tenen arrels molt directes a Arbeca.
Són el Xavier i el Jordi Vidal Elies, els pares dels
quals són de cal Francesc i de cal Sr. Jesús.
Per mitjà d’una explicació clara, senzilla i propera
i amb l’ajut de recursos audiovisuals, vam entrar
en l’activitat i el funcionament d’aquest grup de
voluntariat; també en la seva història:
La Comunitat de Sant Egidi és una associació
pública de laics de l’església Catòlica. En formen
part més de 50.000 persones compromeses en
l’Evangelització, en la Caritat i la Pau.
Es fundà a Itàlia l’any 1968 per iniciativa d’un
jove, Andrea Riccardi i avui té presència en més
de 70 països de diferents continents.
Els laics són persones que la majoria treballen
i dediquen molta part del seu temps lliure i
dels seus recursos econòmics, per contribuir a
crear una societat més humana, sobre tot per
als més necessitats.

Dinar de Nadal. Foto arxiu

També celebracions puntuals com la castanyada,
Sant Jordi, sortida de la primavera…
Potser l’acció més coneguda per la seva difusió
pels mitjans de comunicació és el dinar de Nadal
per als pobres i ancians que es troben sols durant
aquestes festes. Es fa cada any a l’església de
Sant Just i Pastor, al barri gòtic de Barcelona, que
aquest dia es transforma en un gran menjador.
Per aconseguir tot això, les diferentes Comunitats
es reuneixen periòdicament, essent la pregària
un element essencial per l’orientació de la vida
comunitària, i enfortir la seva tasca dins d’un
món cada vegada més egoista i menys solidari.
La xerrada fou animada per diferents videos i
diapositives per entendre millor la seva meritòria
tasca, dins l’entorn actual sorollós i solitari.
El nombrós públic assistent va saber agrair la
presència desinteressada del Xavier i del Jordi
i la seva meritòria tasca de treball i servei pels
altres.
X.R.

Recollint joguines. Foto arxiu

Entre les seves accions més quotidianes es
troben:
•l’atenció als ancians que estan sols, als sense
sostre, als adolescents i nens en situació precària
d’alguns barris de les ciutats.
•l’acollida als refugiats i la seva integració.
•l’acompanyament en la recerca de documents,
orientació, etc
•El treball amb l’administració local i
gubernamental per portar cap a Europa en
general, a famílies sirianes que malviuen arreu.

Celebració. Foto arxiu

5

GARBELLANT

ELS PASTORETS
A cada terra les festes de Nadal presenten
uns trets propis diferenciadors. En el cas de
Catalunya, tres dels elements específics més
coneguts i celebrats són el tió, en l’àmbit més
familiar, els pessebres vivents i la representació
dels Pastorets com a veritable fet social.

A cura de M. Teresa Quintana i Capdevila

ESTEL FORA DE JOC
Duien que aquella nit era ben negra,
sols lluïa un estel, fora de lloc,
i del congost pel pedruscall venien
quatre camells a poc a poc.

Aquesta obra teatral explica el naixement de
Jesús des de la mirada popular i sovint ingènua
dels pastors que reben l’anunci dels àngels. Les
arrels d’aquesta representació es troben en la
dramatúrgia sacra en llengua vernacla de l’edat
mitjana. Segles enrere se n’havien arribat a
representar a diversos llocs d’Europa, però amb
la modernitat van anar desapareixent de gairebé
tot arreu.

Diuen també que cabrers i pastores,
fascinats per l’estel, deixaren el ramat,
i es posaren a la colla camellera,
i els seus genets, d’adust posat.
Conten, encara, que tots s’aturaren
en arribar a una mena de badiu,
i van entrar-hi en expectant silenci,
sense saber-ne bé el motiu.
Un espectre els havia fet l’anunci
d’un rei novell molt poderós,
però a la palla res altre no s’hi veia
sinó un infant silenciós.
Deixaren els sorruts genets estranyes
ofrenes, al contrari dels cabrers;
s’havia fos l’estel en ser al defora,
i no quedava rastre dels caravaners.

Representació dels Pastorets al pati del Palau de la
Generalitat. Foto: Arxiu.

Tornaren els pastors a llur foguera,
demanant-se el perquè de tot plegat.
Avui milions de sense sostre
tampoc no entenen llur mal fat,
mentre cremen paganes lluminàries
milionàries,
damunt la fatigada Humanitat.

Però sorprenentment a Catalunya es va produir
el fenomen invers; no només no es van deixar
de representar, sinó que a partir del darrer
quart del segle XIX diversos dramaturgs en van
escriure noves versions. Entre les més conegudes
i representades hi ha El Bressol de Jesús, de
Frederic Soler “Pitarra” (1891), L’Estel de Nazaret,
de Ramon Pàmies (1903) o més modernament La
Flor de Nadal, de Francesc d’Assis Picas (1954).
Tanmateix la que ha fet més fortuna és, sens
dubte, Els Pastorets o l’adveniment de l’Infant
Jesús, de Josep Maria Folch i Torres (1916).

Josep Vallverdú

Actualment es continuen representant en moltes
contrades del nostre país.

Nadal a Betlem. Dibuix: Arxiu.
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ENTREVISTA

les persones, missió que jo veia possible en aquesta
Congregació.
4.-Com és el seu dia a dia?
Em podria estendre molt perquè el dia a dia és
molt variat i les meves obligacions fins no fa gaire
temps també ho han sigut. He viscut la voluntat
de Déu en diversos llocs de la congregació i en la
meva missió he realitzat tasques molt diverses. He
sigut infermera tenint cura de malalts, de nadons
acabats de néixer; he compartit la vida passant per
Residència de joves estudiants fins a una Residència
d’avis. Així de variat i, tot i tanta diversitat, sempre
m’he sentit molt bé. Encara avui la comunitat on
estic és casa d’infermeria pròpia per a germanes
grans i molt assistides. La nostra missió és cuidarles amb tota l’estima i viure pendents d’elles, tenim
personal auxiliar que ens ajuden però mirem de
tenir-les amb nosaltres el més possible en totes les
activitats més importants del dia. També atenem
a las seves famílies quan les visiten. A la vegada,
tenint en compte que visc a la Casa Mare, també és
molt important l’acollida de germanes que venen a
passar uns dies entre nosaltres.
5.-Com a monja, vostè dedica temps a la pregària.
Parli’ns de la pregària?
Com a carmelites, la pregària marca l’estil de la
nostra espiritualitat, ella forma part essencial del
nostre carisma: tenim diàriament l’Eucaristia,
la Litúrgia de les Hores, lectures i pregària
contemplativa. Una característica forta per
nosaltres és la devoció Mariana, el nostre Fundador
Beat P.Francesc Palau ja deia: “ Maria és el model
més viu i acabat de l’ església”.
Tots sentim la necessitat de pregar, ho portem
en el cor. Per definir-la breument i en poques
paraules ja diu Santa Teresa: “Orar es estar con
quien sabemos nos ama”. Tots sentim dins nostre
aquesta necessitat de sentir-nos estimats per Déu
i el tenim a dins nostre encara que no en siguem
massa conscients. Qui dels arbequins en certs
moments, no hem fet la nostra pregària invocant
al Sant Crist del Camaril?. Són molts els moments
de la nostra vida que podem posar-la en pràctica.
Jesús mateix ens ho ensenya amb la seva oració
del Pare nostre; podem dedicar uns moments de
la nostra vida al Senyor, tenim la Eucaristia que
és la pregària per excel·lència, són moments que
ens trobem amb la Comunitat parroquial i podem
presentar a Déu tots els nostres desitjos i totes les
necessitats que coneixem en el nostre voltant i de
tot el món; també la natura, admirant la grandesa
de l’ univers, pot ajudar-nos. Però el que sí hem de
saber és que la pregària ha de tenir una resposta de
compromís cristià en la nostra vida.
6.-Ha experimentat soledat fent aquesta opció
de vida?
Per l’opció de vida en sí mateixa, no, però és cert
que durant la vida, com tothom, he viscut moments
que no han estat gens fàcils, amb molta diversitat

A cura de M. Carme Llobera i Sorribes
La major part de les coses que fem a la vida poden
semblar insignificants, que no sortiran mai a les
pàgines dels diaris. I cal ser realista, tot assumint
que la nostra vida tindrà molts pocs moments
espectaculars. Així ho ha fet la nostra germana
arbequina Pepita Fallada de 82 anys on les petites
coses insignificants han passat a ser de máxima
importància per a ella i fins i tot per a la humanitat.

La Pepita.
Foto de Teresa Linares

1.-Tots tenim una “crida”, hi responem?
Tots tenim una crida, la portem dins el cor des del
nostre naixement; quan li volem donar resposta
assumim el compromís de realitzar-la en el lloc que
la vida ens anirà marcant. La família, l’ambient,la
cultura i la mateixa societat de la qual formem
part, seran imprescindibles per arribar a ser la
persona que serem el dia de demà.
En principi diria que tots volem ser lleials i
complidors d’aquests desitjos i arrels que habiten
dins nostre, volem ser fidels a la nostra dignitat com
a persones, i a uns sentiments que ens configuren
i ens porten a donar una resposta que implica la
nostra voluntat, l’esforç i la llibertat.
2.-Quan i com li va arribar la vocació de ser
monja?
Diria que Déu es val i es fa sentir en el que vius cada
dia, això et va marcant i influenciant com a persona
en el teu futur; en el meu cas jo vaig sentir la crida
de Déu bastant jove i el meu desig era entregar la
meva vida a Ell, fent-me religiosa i dedicant-me als
altres en cos i ànima.
3.-Per què va escollir l’ordre de les Carmelites
Missioneres Teresianes?
Sempre vaig sentir una devoció especial a la Mare de
Déu del Carme, a la seva Festa, a les seves novenes
i als trisagis que li cantaven les cantores al poble.
Jo em sentia cridada a una vida de pregària. Per
altra part m’agradaven molt els malalts i cuidar de
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en les missions encomanades i amb tasques que m’
han resultat novadores. La veritat és que sempre
m’he sentit acompanyada de Déu en primer lloc
i després de les germanes i persones que he anat
trobant al llarg del camí i que m’han ajudat molt.
7.- Quina imatge té de Déu? I de la Mare de Déu?
La imatge que tinc de Déu és la que ens dona
Jesucrist; Ell ens el revela com a Pare. És aquesta la
imatge que jo tinc de Déu, com un Pare infinitament
misericordiós, sempre present entre nosaltres, un
Pare que ens estima i que vol que tots ens estimem,
que amb la seva bondat té cura de tots nosaltres.
I encara que en la vida ens acompanyin moments
que no els entenem, Déu hi és sempre present vora
nostre amb el seu gran amor de Pare. No m’endinso
més en el misteri.
Doncs com a Mare de Déu li tinc tota la meva
veneració. Ella és Mare de tots i és model per a la
nostra vida, em confio a la seva protecció. Acudeixo
a Ella com a Mare que vetlla per totes les nostres
necessitats. Com ho va fer a Canà. Tant de bo que
també nosaltres sapiguem respondre a les seves
paraules: “ feu el que Ell us digui”.
8.-On troba Jesús?
Jesús el trobo realment present a l’Eucaristia, en
ella ens alimentem del seu Cos i de la seva Sang.
També està dins meu i no sols això, sinó que també
està en totes les persones que tinc al costat. Encara
que les ocupacions i distraccions de la vida diària
facin que em distregui, sé que Ell viu en mi i la seva
presència dóna sentit a la meva vida.
9.-Què necessitem per viure en plenitud?
La plenitud total és fruit de la gràcia i en aquesta
vida no la podem aconseguir. Tanmateix podem
experimentar-la en la mesura que aprofundim el
nostre contacte personal amb Jesús. Tots estem
cridats a viure les benaurances que Ell ens ensenya
per endinsar-nos en un camí de felicitat.
10.-Quin testimoni aporta la vida religiosa a la
societat?
La vida religiosa forma part essencial de la vida de
l’Església i com a tal té el seu lloc propi dins de la
seva estructura. La seva missió és la de tot cristià,
és la de ser ferment i llavor, presència del Regne
de Déu en el món. A imitació de Jesucrist som
consagrats al servei de les necessitats de l’Església,
en expressió del P. Francesc Palau, entesa com a “Déu
i el proïsme”. Avui com ahir existeixen “perifèries

existencials” on la vida religiosa és fa present amb
fidelitat al carisma dels seus Fundadors.
11.-Quin futur li augura a l’Església? I la dona dins
l’Església?
El futur és de Déu, i hem de confiar en la seva
Paraula. La missió de l’Església és ser presència
i testimoni al mig d’un món tan divers i amb
diferents i nombroses cultures; en ella som i ens
sentim acollits. I encara que avui l’Església disposi
al seu abast de mitjans actuals de comunicació per
evangelitzar la nostra societat, no hi pot faltar el
nostre missatge, experiència i testimoni personal.
Avui podem donar gràcies a Déu per aquesta Església
que és pionera i fa front a tantes necessitats del
món que ens envolta.
El tema de la dona dins la vida de l’Església
avança pausadament però amb força. Sembla ser
que la voluntat del Papa Francesc és que la dona
sigui present i participi dels ministeris eclesials.
En realitat jo no sóc teòloga, i no m’endinso més
en aquesta pregunta perquè en temes d’aquesta
naturalesa no m’agradaria dir una cosa per una
altra.
12.-Li està agraïda a Déu? Perquè?
Li estic molt agraïda perquè d’Ell ho he rebut tot; de
tot cor, com llegim en els Salms. Agraïda per la meva
estimada família on he après l’estima, el respecte
i l’esforç. També estic agraïda al Senyor pel poble
que m’ha vist créixer. Agraïda per la Congregació
de les Carmelites Missioneres Teresianes a la qual
pertanyo i a totes les germanes amb les que he
pogut compartir la meva vida; també agraeixo al
Senyor totes les bones persones que he trobat en el
camí i amb les quals he treballat dia a dia per fer el
món una mica millor. Per a totes guardo un record
entranyable d’agraïment.
13.- Per acabar, si alguna persona li preguntés
sobre el Cel i l’Infern, què li respondria?
Poc podré parlar del cel perquè com diu Sant Pau
«Cap ull no ha vist mai, ni cap orella no ha sentit,
això que Déu té preparat per als qui l’estimen»;
deu ser quelcom meravellós! Per a mi, el cel, és
gaudir de la felicitat plena en Déu; i és aquí a la
terra on hem de començar a fer-lo present.
De l’infern encara en diria menys. Sabem que Déu
ens ha creat per a la felicitat i Jesús ha mort per
Tots i a Tots ens vol portar a la seva plenitud. Tan
de bo que puguem escoltar Tots aquestes paraules:
“Veniu beneïts del meu Pare”.

“quasi tot el que faci serà insigniﬁcant però és molt important que ho faci”
Indira Gandhi
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