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ARA I AQUÍ

Em deia un amic: he tingut molta sort en la vida, i
ara busco un compromís per retornar tantes coses
que la vida m’ha regalat.

EL MOVIMENT DE VIDA CREIXENT

Vida creixent és un grup obert a les necessitats
de la comunitat parroquial amb el compromís que
calgui a la parròquia o al poble.

Al voltant dels anys 50 del segle passat, en una
barriada a prop de París (França), unes persones
jubilades, liderades per un bisbe, es reunien,
comentaven l’evangeli i l’aplicaven a les seves
vides; així va néixer “Vie montante”.

Compromís important de cuidar els vostres fills,
néts, i família sencera. Compromís de donar
testimoni, que creiem amb Jesús ressuscitat que
dóna sentit a la nostra vida.

Uns anys més tard, el jesuïta Pare Sobreroca (d’ell
és la frase:”hem de posar vida als anys”), va anar
amb el locutor popular senyor Viñes a França i
van importar a Catalunya el
moviment de vida creixent, en
aquells moments amb el suport
del cardenal Jubany.

Espiritualitat: la persona és oberta a la
transcendència, al més enllà i a Déu. En aquest
captard de la nostra vida, és moment de recollir
els fruits sembrats de les
llavors al llarg del nostre
temps passat; i trobar la
serenor necessària, en la
tardor, amb Esperança, amb
el Déu de Jesús tan proper, i
amb la força de l’Esperit, la
Santíssima Trinitat que té cura
de tots nosaltres.

Des de Barcelona es va estendre
poc a poc per tot Catalunya la
vida creixent, i al cap de poc
temps a tota la península Ibèrica
dient-se: Vida Ascendente.
Tres són els pilars: Amistat,
Compromís, Espiritualitat.

Tota la vida l’hem passat
ocupats i preocupats per
guanyar-nos el pa de cada dia i
mantenir a la família; hi ha inquietuts per moltes
coses que portem entre mans.

Amistat: quan ens fem grans,
necessitem més que mai trobar-nos amb altres
persones per compartir moments de descans i
parlar amb intimitat de les nostres inquietuts,
amb delicadessa, amb confiança, sense que passi
el temps, per troba-nos a gust i vèncer la nostra
soledat; “un amic o amiga és un tresor”.
L’amistat sincera i confidencial ens fa trobar-nos
amb pau interior.

I ara és el moment de relativitzar, però
d’interioritzar el què ens fa més feliç en la vida,
i cercar ara que tenim tot el temps per nosaltres,
aquest apropament amb Déu, “de Ell venim i
a Ell tornem” (Sant Agustí- llibre de les seves
confessions).

Compromís: la vida és un compromís, des de
que naixem, creixem amb l’afecte i estimació
de la familia; més tard l’escola, els amics, la
formació en la nostra educació i en les relacions
en el treball, en la nova família que formem, i
els llaços amb la nostra comunitat. “Fa més feliç
donar que rebre” (Sant Pau).

La vida Creixent és un moviment d’església per
a la gent gran; el que passa és que ningú vol ser
gran. Però en la vida tots creixem, físicament,
intel·lectualment, amb afecte, i cal que creixem
en vida interior; l’arbre al fer-se més gran, són
molt importants les seves arrels per a que puguin
créixer en profunditat.
Josep M. Font
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ES FA SABER…

Aquest dia 3 de febrer, els infants de la catequesi,
participaren en la celebració de l’Eucaristia; tots
ells molt atents als comentaris de Mn. Josep
Maria juntament amb les catequistes. Els pares
van quedar molt contents.
El dia 6 de març, dimecres de cendra, dia de
dejuni i abstinència. La missa a les 8 del vespre
amb imposició de la cendra.
Tots els dies, de dilluns a divendres, a les 10
del matí Celebració de la Paraula dirigida pels
mateixos laics.
Els dijous a 2/4 de 8 del vespre, pregària
comunitària seguint la Litúrgia de les Hores .

Parròquia

A cura de Concepció Motlló i Sans

DEMOGRAFIA
(Període de Nadal a Pasqua)

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

Pepita Rubinat Marimón 18 – 11 – 2018, 78 anys
Ramón Morlans Cau
26 – 11 – 2o18, 85 anys
Carme Vidal Montfa
21 – 12 – 2018, 87 anys
Agustí Perelló Querolt 23 – 12 – 2018, 89 anys
Josep Sumalla Vigata
24 – 12 – 2018, 93 anys
Jaume Sans Serra
29 – 12 – 2018, 85 anys
Teresa Piñol Sumalla
18 – 01 – 2019, 83 anys
Teresa Sans Cases
01 – 02 – 2019, 81 anys
George Sylva ( Gambia ) 04 – 02 – 2019, 66 anys
Encarnació Cordero Martínez 04 – 03 – 2019, 86 anys
Amèlia Sans Perelló
14 – 03 – 2019, 53 anys
M. Dolors Mullerat Sans 14 – 03 – 2019, 93 anys
Carme Casals Bosch
20 - 03 - 2019, 96 anys
Clotilde Jiménez García 23 - 03 - 2019, 89 anys

CATEQUESI
Els nostres infants de catequesi junt amb les seves
catequistes, van fent el seu curs de preparació.
Tot esperant que arribi el seu gran dia, la seva
Primera Comunió.
El curs Bíblic va fent el seu camí; cada quinze
dies es troben a l’abadia per aprofundir i conèixer
més la Paraula de Déu; aquest any les cartes als
Romans. Sempre guiats pel Manel Morgades.

CÀRITAS
Càritas parroquial vol agrair a tot el poble
la resposta donada a la recollida d’aliments,
realitzada a les botigues per les festes de Nadal.
En aquest temps de crisi es valora molt més
l’ajuda de tot plegats.

ACCIÓ PASTORAL

RELACIONS

CULTE

Recés d’Advent a Vallbona de les Monges el dia 16
de desembre “Valors Emergents en un temps de
crisis” per Laia de Ahumada.
Recés de Quaresma al Monestir de Vallbona de
les Monges el dia 10 de març. Aprofundint els
evangelis de Zaqueu i el del jove ric. Va ser
una tarda de silenci i pregària. Va ser un Recés
diferent.

El dia 21 de desembre, a les 8 del vespre,
celebració del Perdó i la Misericòrdia del Pare
per a preparar el Nadal.
El dia 23 de desembre, IV diumenge d’Advent,
la missa va estar participada amb els infants de
la catequesi, portant tots una mostra d’aliments
per a col·laborar amb la recollida d’aliments que
aquests dies fa Càritas Parroquial.
El dilluns 24 de desembre, vigília de Nadal, la missa
del Gall va ser a les 11 de la nit conjuntament amb
les comunitats cristianes dels Omellons, Belianes
i Arbeca. Els cants de la missa, juntament amb
els feligresos, participaren membres de l’Orfeó
Belianec i membres de la Coral Harmonia
d’Arbeca. Va ser una missa molt digna.
El dia de Nadal, va ser el primer any que es feia
la Celebració de la Paraula, per una laica amb
missió pastoral.
El dissabte 2 de febrer,Presentació del Senyor a la
missa de les 8 del vespre, amb la Benedicció de la
Candela i dels fruits. També el dia 3, Sant Blai, es
va beneir a la missa major els fruits i les candeles.

Recés Quaresmal a Vallbona de les Monges.
Foto: Concepció Motlló
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Per la festa de la Beatificació de Marià Mullerat
a Tarragona el dia 23 de març la parròquia va
organitzar un autocar, per al desplaçament , el
poble va respondre amb ganes i il·lusió. També el
dia 24 de març, a les 6 de la tarda, a l’Església
parroquial Celebració de l’Eucaristia per Marià
Mullerat i les 6 persones que també van morir
amb ell. Fent pregària per tots ells.
El dia 20 de gener, dins la setmana de la unitat dels
cristians, el doctor en teologia oriental Sebastià
Janeras, va presentar el seu llibre “Visions del
cristianisme oriental” a la sala parroquial de la
nostra Parròquia.

El dia 8 de març, mossèn Jordi Figueres va fer
una conferència en motiu de la Beatificació
de l’arbequí Marià Mullerat. Es va situar
històricament, socialment i espiritualment
la personalitat del nou Beat de l’Església de
Tarragona.

David Jou i M. Carme Llobera. Foto de Manel Morgades

Conferència del Sebastià Janeras. Foto Manel Morgades

El dia 7 de febrer, el físic i poeta David Jou,
catedràtic de física de la matèria condensada,
ens va parlar de Ciència i Fe. La conferència la va
il·lustrar amb els seus llibres de poemes.

Conferència de David Jou. Foto de M. Carme Llobera

Un nombrós grup d’arbequins i arbequines i altres cristians del bisbat van fer un viatge a Israel del 14
al 23 de novembre. Van visitar els llocs més emblemàtics de la Bíblia seguint els passos de Jesús de
Natzaret. El viatge el va coordinar mossèn Josep Maria Font, rector d’Arbeca.

Foto de grup del viatge a Israel.
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HO DIU LA BÍBLIA

GARBELLANT

A càrrec de Manel Morgades i Rosell

A cura de M. Teresa Quintana i Capdevila

La vida posa a prova la nostra coherència com a
cristians. Els fets que hem sabut per la premsa,
d’acusació contra mossèn Josep Maria Font ens
qüestionen com a creients, car donen com a bones
unes calúmnies no contrastades i que no s’han dut
a la justícia. La por al que diran i per tant, la falta
de valentia, ha fet que es donessin com a certes
les acusacions. El mossèn ha hagut de marxar
lluny. Potser hem estat covards? Ens hem deixat
endur per prejudicis? Potser la prudència ens ha
fet traïdors? Hem estat prou racionals? Ens hem
amagat darrere la institució de l’Església...? On és
l’Evangeli quan hi ha fets que ens fan sentir tant
pobres? L’evangeli sempre hi és! Però nosaltres
ens deixem interpel·lar? És el nostre guia en cada
instant de la vida?

L’AMETLLER
A mig aire de la serra
veig un Ametller florit:
Déu te guard bandera blanca,
dies ha que t’he delit!
Ets la pau que s’anuncia
entre el sol, núvols i vent…

NO JUDIQUEU ELS ALTRES (Mt, 7. 1-5)

No ets encara el mellor temps
prô en tens tota l’alegria.

No judiqueu, i no sereu judicats. Perquè
tal com judiqueu sereu judicats, i tal com
mesureu sereu mesurats. Com és que veus la
brossa a l’ull del teu germà i no t’adones de la
biga que hi ha en el teu? Com pots dir al teu
germà: “Deixa’m que et tregui la brossa de
l’ull”, si tu tens una biga en el teu? Hipòcrita,
treu primer la biga del teu ull i llavors hi
veuràs prou clar per a treure la brossa de l’ull
del teu germà.

Joan Maragall

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

Panoràmica d’Arbeca. Foto: Manel Morgades

EL PAPA FRANCESC
La vida cristiana és un combat permanent.
Es requereix força i valentia...
Exhortació apostòlica
Gaudate et exultate 158
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VIVÈNCIES

RECORDS DE LA MEVA VIDA
Sempre he tingut molt presents els esdeveniments
que hem viscut en la nostra família. Vaig néixer
el 31 de maig de 1932 a Arbeca (les Garrigues) i,
com que tinc molts anys, tinc moltes vivències
per explicar. Se’n podria fer un llibre.
En primer lloc, el que em sembla més important
és donar a conèixer la vida i obra del nostre
pare, una persona excepcional. Marià Mullerat
Soldevila va néixer a Santa Coloma de Queralt
(Conca de Barberà) el 1897. Era un home catòlic
i la seva fe era ben arrelada.
Va ser pare de família nombrosa: va tenir cinc
filles, la primera de les quals va morir als dos dies
de néixer. De les quatre restants, tres ens vam
casar i l’altra és dominica de l’Anunciata.

quatre anys, però em vaig trasbalsar, com una
persona gran. Els milicians van pujar a casa i la
van escorcollar. Van tirar les imatges religioses
que van trobar al carrer.

Marià Mullerat es llicencià en Medicina i Cirurgia
i, a més a més de metge, va ser alcalde d’Arbeca,
on en el seu mandat actuà activament i amb
personalitat. Fundà la primera revista local
d’aquesta localitat: “L’Escut”, escrita en català,
que portava el lema “defensor de tota sana
ideologia”. Va ésser una persona reconeguda i
estimada.

El pare va demanar l’americana i se la va posar.
A la butxaca hi tenia un santcrist i una petita
farmaciola. En el seu comiat, va fer un petó
a la filla petita i, a la mare, va dir-li: “Dolors,
perdona’ls com jo els perdono.”

A casa tenia un oratori particular: En un templet
color granat hi tenia un gran Sant Crist i, als
peus, una cadira-reclinatori. Moltes vegades el
trobaven allí agenollat resant.

Pregària
Senyor Jesucrist,
per l’amor amb què us estimà
el vostre servent, el beat Marià,
i per la seva ﬁdelitat ﬁns a la mort
en un martiri gloriós,
concediu-me el perdó i la pau del cor,
amorosiu les ferides de la meva vida
i per la seva intercessió
concediu-me la gràcia que us demano
si és conforme a la vostra voluntat.

Algunes de les germanes tenim còpies de cartes
que el pare enviava a la mare. En una d’elles
Marià manifesta que desitjaria que la seva
família fos semblant a la de Natzaret, perquè era
un exemple a imitar. La seva casa era un temple
i un altar.
El pare va ser alcalde d’Arbeca durant sis anys. Hi
va dur a terme moltes millores: va fer les voreres
dels carrers, va instal·lar fonts... Entronitzà el
Sagrat Cor de Jesús i restablí la festa de Santa
Madrona, patrona de l’Ajuntament.
A casa, comptant també el pare, hi vivíem
nou familiars, però, uns anys després, m’hi
vaig quedar sola, i encara tinc present aquest
sentiment de soledat.

Amén.
Pregueu per nosaltres, benaurat Marià.
Perquè siguem dignes
de les promeses de Crist.

Situem-nos al 1936. Recordo la besàvia a la porta
de l’habitació, que ens va dir: “Aixequeu-vos,
que venen a buscar el vostre pare!” Només tenia
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El van fer anar fins al quarter de la Guàrdia Civil i
allí el van obligar a pujar en un camió juntament
amb cinc convilatans més. En aquell mateix
moment el pare va fer una llista dels seus malalts
perquè la fessin arribar al Doctor Galceran.

catòlic i haver demostrat la seva fe amb l’exemple
de la seva vida. El 23 de març se celebrà la
seva beatificació a la Catedral de Tarragona. De
les quatre germanes, la M. Dolors, la gran, ho
contemplà des del cel, al costat del pare.

Portaren els sis detinguts al Pla, on, com que
veien que el pare resava i animava a resar els
altres cinc companys d’infortuni, li van donar
un cop d’aixada a la boca. Els milicians, en
filera, van anar disparant i, els cossos, van anar
caient. Després els ruixaren amb benzina i els
van cremar, tot i que encara eren vius. Veïns dels
trossos propers en van sentir els crits de dolor.

Adela Mullerat
Lleida, 31 de març de 2019

NOTA: L’Adela és la tercera de les quatre filles
del doctor Marià Mullerat. Actualment resideix a
Lleida.

El 2003 es va iniciar el procés de beatificació de
Marià Mullerat per haver donat la vida per ser

El Pla. Monument als arbequins immolats el dia 13 d’agost de 1936

DISSABTE 13 D’ABRIL
CONCERT DE LA CORAL ÀNCORA de TARRAGONA
Organitzat per la parròquia d’Arbeca
Hora: 19.00h
Lloc: Església
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ENTREVISTA

5.- En l’Església d’avui hi ha pecat i feblesa.
Però, sobretot, hi ha por. Per què?
Més que por, “excessiva prudència”. Evita
enfrontar-se amb els que tenen poder i no es
compromet en defensar els pobres i els dèbils.
Com institució, no segueix el camí que va recórrer
Jesús de Natzaret. Aquest és el seu pecat.
Com poble de Déu, sí que hi ha molts cristians
fidels a l’Evangeli.
L’Església afirma que no “no es posa en política”;
però es queda al costat dels qui fan una
determinada política.
És una institució arcaica, rígida i hermètica, que
es resisteix als canvis. Una jerarquia masculina
de cèlibes ancians. Les dones farien més humana
l’Església.
“L’Església Catòlica, sense tendresa materna,
corre el risc d’assemblar-se a un formós museu
del passat”, Papa Francesc (1 de gener de 2019).
6.- Els relats evangèlics ensenyen a viure
la fe no per obligació sinó per atracció. Com
s’aconsegueix? I a nivell de parròquia?
La Fe en els dogmes, imposada per l’Església, no
és evangèlica. La Fe en una persona, Jesús de
Natzaret, sí que atreu; milions de persones l’han
viscut i la viuen en total lliurament.
Evangelitzar és despertar la Fe en Jesucrist i
formar una comunitat fraternal que visqui l’amor.
On hi ha amor, allí hi ha Déu.
Les primeres comunitats cristianes compartien
tots els seus béns i en les comunitats religioses
tot és comú.
7.- Gairebé ni ens interessen les grans qüestions
de l’existència. Perquè?
Les grans qüestions de l’existència requereixen
nivells de reflexió que no solem assolir. Les
petites qüestions de la vida diària ens preocupen
i ens ocupen tant que no tenim temps ni ganes
per pensar en el sentit de la vida.
8.- Sabem parlar amb tothom, però no amb
Déu. Hem après a viure d’esquena al Misteri,
llavors com podem creure?
No estic segur que sapiguem parlar amb tots i
amb Déu parlem poc i no sempre bé. En general,
i més en aquests temps, vivim d’esquena a Déu i
ens fabriquem ídols, uns humans i altres materials
(els diners i les noves tecnologies, per exemple).
9.-Rebre una sacsejada en la vida fa repensar
les coses: projectes, estimació,...? De quina
manera? Com s’afronta?
Quan a la vida s’obre una esquerda de dolor, la
mort d’un ésser estimat o una greu malaltia,
sentim vertigen. Tot s’esfondra. Una persona sola
no ho pot superar.

A cura de M. Carme Llobera i Sorribes
José M. Pallarés Soubrier és nascut a Lorca
(Múrcia), humanista, filòsof, teòleg, educador,
espòs i pare de família. La seva manera de ser
i de fer arrela en una fe profunda, viscuda amb
normalitat; amb un testimoniatge de vida ple de
valors; amb un humanisme cristià que es palpa
en les seves aportacions a l’Aigua Viva.

José M. Foto de M. Carme Sans

1.- Fe i raó, es contradiuen? Es complementen?
No es contradiuen perquè estan a diferents plans.
La Fe no és irracional, però tampoc és racional.
És més que racional, és vivencial i existencial.
La raó no pot comprendre el Misteri, és necessari
creure (la Fe) per entendre. “Credo ut intelligam”
i “fidesquarensintellectum”, Sant Anselm de
Canterbury.
2.- És raonable creure en Jesucrist?
D’acord amb la qüestió anterior, la resposta és
afirmativa. En la mesura que se’l coneix, no
solament és raonable creure en Jesucrist, inclús
és necessari. Com ho és creure en la persona que
estimem.
3.- El filòsof diu:”la qüestió no és quant es viu,
sinó què en fas”. Hi està d’acord?
La qüestió no és omplir d’anys la vida, sinó omplir
de vida els anys. La nostra filla Maria només va
viure 32 anys, però els va recomplir de tanta vida
que seguim sentint la seva presència. ¡LausDeo!
4.- Estem més preocupats per aparentar que
per ser. Però és de valents mostrar-se dèbil o al
contrari, et pot fer millor?
Estem preocupats per aparentar perquè resulta
més fàcil i ens evita problemes. Les aparences
són externes, superficials i ens deixen més buits.
Les energies positives, que abans denominàvem
virtuts, sí ens fan millors.
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cansament. Malgrat tot, crec en la capacitat de
l’ésser humà per millorar.
Tres principis pedagògics:
a) La relació personal respectuosa, comprensiva i
exigent, és el fonament de l’educació.
b) Només un ésser humà pot educar a un altre
ésser humà. Les noves tecnologies no poden
suplir al mestre.
c) “Per educar un nen fa falta tota la tribu”
11.- Religió, del llatí religare: reunió. Doncs les
esglésies es buiden, perquè es deixa de creure?
La resposta a aquesta pregunta està relacionada
amb les qüestions anteriors. La Religió, segons
la seva etimologia, també es pot entendre
com relació de l’home amb Déu: personal, no
individualista i comunitària, no gregària. Quan
no és així, els temples es queden buits perquè es
deixa de creure.
Les parròquies necessiten més missatges
evangèlics, més vida comunitària i més testimonis
cristians.

Necessitem ajut, que ens estimin i ens acompanyin
per dins. Amb aquest suport, amb aquestes mans
esteses, podem aixecar-nos.
La Fe, quan és profunda i ferma, enforteix
l’esperit.
10.- Com veu l’equilibri actual entre els actors
que participen en l’educació: família, escola,
societat,...
No pretenc oferir una visió pessimista, però detecto
deficiències i problemes que em preocupen.
Famílies desestructurades i altres, saturades
d’obligacions, amb poc temps per educar els seus
fills. Cal parlar amb ells i escoltar-los.
En la societat hi ha crisi de valors i indiferència,
contínues reivindicacions que es contraposen i
generen confusió. Un món on no es respecten els
Drets Humans.
Open Arms (Braços Oberts) salva vides al
mar i Europa li tanca els ports. Quin món! Cal
humanitzar-lo.
A l’Escola, desorientació, descoratjament i

A tall d’informació, fem pública la carta que el Consell Parroquial
va fer arribar al Sr. Arquebisbe
Senyor Arquebisbe,
procès contra Mossèn Josep Maria, valorant
l’apreci i l’estima que li tenim.

Ens adrecem a Vós per tal de manifestar-vos el
nostre rebuig i la nostra sorpresa davant unes
notícies que els mitjans ens han estat omplint
aquests últims dies.

Quan el vàreu nomenar rector d’Arbeca i de
tota l’agrupació Vós devíeu considerar que era
apte per dur a terme la tasca de portar totes
les parròquies malgrat la situació de la que provenia i que ara s’ha publicat. Per tant no entenem aquest cessament sobtat si a la parròquia
d’Arbeca sempre hem vist que s’ha comportat
de manera correcta, honesta i amb gran dedicació, justament quan no hi ha hagut cap queixa
de les seves actuacions, ans al contrari, recolzem totalment la feina feta durant aquest
temps a la nostra parròquia; treball amb la gent
gran, implicació amb actes socials i culturals…

Per aquest motiu el consell parroquial
d’Arbeca, ens hem reunit per reflexionar sobre aquests fets tan greus de què s’acusa al
nostre rector Josep Maria Font, els quals ens
han impactat i sobretot pel tractament barroer que se n’ha fet.
Com podreu comprendre tot això ha estat molt
dur per tots; per Mossèn Josep Maria, per la parròquia d’Arbeca, pel poble, per l’agrupació,
per l’arquebisbat i sobretot per l’església en
general. L’impacte ens ha deixat trasbalsats
i és per tot això que us volem transmetre la
nostra consideració envers ell: Mossèn Josep
Maria és una persona d’un gran nivell humà
i d’una entrega personal per a tota la gent,
home senzill i de gran cor, obert a tothom i ens
costa entendre el calvari que li toca viure en
aquests moments, creiem que no s’ho mereix.

Per tot el que us hem exposat i per la consideració que us servem, ens adrecem a Vós per tal
que amb el vostre bon parer tingueu en compte que ell necessita del seu Pare i Pastor que
l’aculli amb els braços oberts, tan com el pare
del cel ens acull a tothom.
Atentament

El consell parroquial, en representació de la
parròquia d’Arbeca està dolgut de tot aquest
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