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ARA I AQUÍ

els camins. Tots sabem que venim de la Llum i a la
Llum tornem. Tots estem units per la Presència que
tot ho empara i acull. I aquesta realitat que expliquen
els místics ve avalada per la física quàntica que
explica que tots estem connectats dins l’Univers. La
ciència i l’espiritualitat s’estan acostant. Així doncs,
tenim motius per sentir-nos en comunitat.

Tenim referents espirituals adients?
Es parla molt del moment actual que vivim com
un temps on els esdeveniments són convulsius i on
tot passa tant ràpid que no podem controlar res. El
temps s’esmuny de les nostres vides com l’aigua fuig
d’entre les mans. Per aquest motiu, vivim molt cap
enfora, arrossegats per fets i programacions que no
hem triat, que ens han caigut com ploguts del Cel
i que no qüestionem perquè no tenim temps ni en
sabem.

Dins d’aquesta comunitat, que en el cas dels pobles
és molt visible, hem de buscar referents espirituals
que ens donin solidesa, com són els principis de
l’amor, del perdó i de l’acceptació. Coneixem models
de vida que han aplicat aquests principis des de Jesús
a éssers humans que hem tingut la sort de conèixer
i estimar. Podem canviar el nostre entorn, però
abans hem de canviar nosaltres per dins. Girem la
nostra vida actual com un mitjó per tal de ser millors
humanament i espiritual, compartim aquests valors i
referents i estenguem-los com una dolça taca d’oli.
Nosaltres que tant en gaudim i en sabem del bon oli!

Per altra part, la vida ens ofereix, més sovint del
que pensem, oportunitats per parar, per escoltarnos, per interioritzar i prendre consciència de la
nostra situació i de l’entorn. Això se’ns dóna tant
personalment com col·lectiva. Aprofitem-ho.

Si Jesús ja ens parlava del despertar, de ser
nosaltres mateixos, què esperem per posar-nos-hi?
És ara quan toca fer-ho, perquè si esperem potser
ja sigui massa tard. Despertem a la vida plena
que només vol dir viure espiritualment, estimant.
Viure des de l’amor vol dir viure des de l’essència
del que som, no només com una activitat que
ha d’aconseguir determinades coses. Una vida
habitada des de l’amor, el perdó i l’acceptació.
Aquests són els nostres referents espirituals.

Com fer-ho? Us proposo seguir les pautes que els guies
espirituals actuals ens aconsellen. Hem de decidir-nos
per viure una vida més espiritual, menys materialista
i menys cap enfora. Vol dir, viure més conscient i
de manera més plena. L’ésser humà disposa d’unes
energies molt poderoses en reserva que, aplicades en
positiu, poden fer de tots nosaltres gent molt potent
en bondat i en amor. Aplicat a la vida de cada dia vol
dir ser més compassius, més empàtics en llenguatge
humà, saber perdonar-nos i disculpar els errors i
mancances de les que malauradament no en podem
presumir. Tampoc hem de donar cap importància ni
valor a les critiques o insults que en algun moment
puguem rebre perquè solen ser projeccions personals
cap a l’altre. Tot plegat significa trobar el sentit de la
vida que és viure des de l’essència del que som.

M. Carme Sans Moyà

No ens hem de deixar portar pels esdeveniments
de l’entorn, no hem de necessitar que els referents
humans de l’església siguin perfectes o que es
mantinguin com guardians de la religió. No els hi
hem d’exigir aquest rol perquè no hem de confondre
l’espiritualitat amb la religiositat. L’espiritualitat és
la porta que obre la dimensió de la consciència i no
necessita de temples ni d’esglésies i les religions són

Sortida del sol al llac de Tiberíades. Foto: Manel Morgades
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ES FA SABER…

Durant el mes de maig i juny, els dissabtes no
es fa missa, solament Celebració de la Paraula a
les 8 del vespre. La celebra una laica amb missió
Pastoral.

Parròquia

El dijous 13 de juny a les 6 de la tarda a l’església
parroquial, Celebració Penitencial pels infants
que varen fer la primera Comunió. Tota la
comunitat estava invitada a participar-hi.

A cura de Concepció Motlló i Sans

DEMOGRAFIA
(Període de Pasqua a St. Joan)

Baptismes:

Marc Queralt Tabueña
Marc Lasa López
Dúnia Solani Teixidó
Gerai Solani Teixidó

El dia 16 de juny es va celebrar la festa de la
primera Comunió amb tres infants, els pares del
Biel, l’Edgar, i la Júlia varen portar molt feliços
als seus fills a rebre el Sagrament de l’Eucaristia,
després d’haver fet la preparació amb les seves
catequistes. És un dia sempre esperat a la nostra
Vila. També ben preparada i ben reeixida com
cada any.

18 – 11 – 2018
05 – 05 – 2019
16 – 06 - 2019
16 – 06 - 2019

Casaments:

I dins la Celebració varem tenir el Bateig de dos
infants, la Dúnia i en Gerai. Amb el goig de tota
l’església de rebre aquests dos infants a formar
part de la comunitat cristiana d’Arbeca.

(No n’hi ha hagut cap )

Comunions:

Biel Bellart Montalbo, Edgar Bonjoch Senadell,
Júlia Solani Teixidó

Exèquies:

Josepa Balcells Sumalla
Llibertat Salat Pérez
Milagros Farràs Oliva
Mª Jesús Moreno Gallego
Leonor Gaya Gaya
Francesc Vilalta Ribera
Natividat Escur Mateu
M. Jesús Culleré Roset
Montserrat Reñé Torres
Joan Vidal Safont
Teresa Ribera Arqué
Josepa Pifarré Duch

CATEQUESI
A la missa major del dia 5 de maig hi van participar
els nens de la catequesi. Aquest dia també es feia
un bateig. Tots els infants van seguir amb gran
interès els Rituals del Sagrament del Baptisme.

26 – 11 – 2018, 85 anys
12 – 04 – 2019, 82 anys
20 – 04 – 2019, 89 anys
21 – 04 – 2019, 85 anys
09 – 05 – 2019, 94 anys
11 – 05 – 2019, 85 anys
11 – 05 – 2019, 81 anys
17 – 05 – 2019, 94 anys
18 – 04 – 2019, 85 anys
25 – 04 – 2019, 93 anys
28 – 04 – 2019, 85 anys
16 – 06 – 2019, 95 anys

ACCIÓ PASTORAL

CULTE
El dijous 11 d’abril a les vuit del vespre,
Celebració Penitencial per preparar la quaresma.

Infants de Catequesi. Foto de Tere Vidal

El diumenge de Rams, 14 d’abril, Benedicció de
Palmes i Palmons a la plaça de l’església; aquest
any amb molt bona afluència d’infants i pares.
Tot seguit celebració de l’Eucaristia i de la Passió
del Senyor.
El dia 27 d’abril festa de la Mare de Déu de
Montserrat, la missa es va fer a les 8 del vespre.
Es continua fent el Mes de Maria i del Sagrat Cor,
durant el mes de maig i juny respectivament;
tots els dies feiners a les 10 del matí, aquest any
els diumenges no s’ha fet per la falta de persones
a assistir al Rosari.

Bateig del Marc Lasa López. Foto de Tere Vidal
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CÀRITAS
El dia 6 d’abril es va fer el “Sopar Solidari”. Van
assistir 129 persones i es va recollir al voltant de
1700 euros. Els diners recollits es van destinar
a Càritas parroquial d’Arbeca. La parròquia vol
agrair a l’Ajuntament, a l’Associació de dones
i a tots aquells qui van col·laborar de forma
desinteressada a que el sopar fos tot un èxit. A
tots, moltes gràcies!
S’ha fet una reunió de Càritas parroquial el dia
3 de juny, per la renovació de quatre membres
de la junta. La responsable Núria Quintana
ha passat el relleu a Leonor Vall, Teresa Vidal,
Dolors Gelonch i Teresa Linares. Agraïm la bona
tasca feta a les que ho deixen i estem segurs que
també faran bona feina les entrants.

Infants de 1a Comunió amb les catequistes i mossèn.
Foto: Josep Bellart.

Arribat el mes de maig, es donen per finalitzades
les classes de catequesi dels nostres infants.
També el curs bíblic va finalitzar el dia 16 de maig;
aquest any acabàrem amb un berenar-sopar,
compartit amb harmonia i bona convivència.
El dijous dia 20 a la tarda i al pati de l’abadia,
trobada dels infants de la catequesi, per parlar i
comentar la festa de la seva Comunió. Compartint
berenar amb coca i xocolata i la companyia dels
amics. Aquest dia es donava per acabat el curs de
la catequesi.

RELACIONS
El dia 13 d’abril dins el marc de la Primavera
Cultural IV Memorial Mn. Anton Bru, la parròquia
va oferir un Concert a càrrec del “COR ÀNCORA”
de Tarragona a l’Església parroquial a les 7 de la
tarda. Tot un èxit; el concert de música Sacre,
quina preparació per entrar a la quaresma!..fent
la lectura de la Passió de Nostre Senyor Jesucrist
segons Sant Mateu, amb intercalació de cants
sacres. La narració a càrrec de Teresa Guinovart,
i la direcció de Sílvia Virgili.

ARXIPRESTAT
El passat dissabte, dia 18 de maig, més d’una
cinquantena de persones de les parròquies de
l’arxiprestat de l’Urgell-Garrigues van celebrar
l’aplec anual al Monestir de Santa Maria de
Montserrat.
Els peregrins van assistir a la missa conventual,
a una conferència pronunciada pel P. Joan Maria
Mayol, rector del Santuari, amb el títol «Doneunos l’alegria», lema pastoral triat per a les
romeries d’aquest any a Montserrat, i al Cant de
la Salve. De retorn a casa van visitar la Cova de
Sant Ignasi de Manresa.

Assistents al curs bíblic. Foto de Josep Bellart

Grup de peregrins de l’arxiprestat de Tarragona, a Montserrat. Foto: arxiu
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BENVINGUDA
Benvolgut Dr. Planellas:
Des d’aquestes pàgines de AIGUA VIVA, volem
donar-li la més sincera benvinguda, i dir-li que
compti amb nosaltres, petita baula de l’Església
de Tarragona.
Sàpiga que volem anar endavant, amb esperit
de comunió. Que volem ajudar a revitalitzar
un estil d’Església capaç de compartir amb els
homes i dones d’avui, la seva llibertat i la seva
esperança. Valorem i potenciem tot el que es fa
però també desitgem trobar nous camins per ser
“lliures al servei dels homes”.

Mons. Joan Planellas i Barnosell. Arquebisbe de Tarragona
Foto: arxiu.

Pregarem junts perquè l’Esperit ens hi
ajudi.

Volem treballar per fer una Església més fidel a
l’Evangeli de Jesús, més senzilla, més valenta,
més espiritual i més compromesa en la lluita en
favor de la justícia i de l’alliberament de tots els
homes.

Desitgem que trobi un bon caliu humà i que
l’amor i el respecte siguin els eixos de les nostres
relacions.

Afirmem la voluntat de treballar al costat dels
nostres Pastors amb solidaritat activa en les
accions puntuals que ens facin sentir propers a
les persones que pateixen.

Rebi una càlida abraçada.
Equip de redacció d’Aigua Viva.

Vista panoràmica de la Catedral de Tarragona. Foto: arxiu.
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COMIAT
A reveure, Sr. Arquebisbe
Benvolgut Sr. Arquebisbe: Ens havíeu anunciat,
feia dies, la vostra intenció de jubilar-vos i ja
ha arribat l’hora. Han estat prop de quinze anys
de decicació i entrega a l’Església de Tarragona.
Us ho agraïm de tot cor. Deixeu petjada de
participació en tants i tants esdeveniments de
caire espiritual, cultural i de religiositat popular
que us han fet molt proper a les persones del
nostre Arquebisbat i de més enllà.
Heu sigut fidel a l’esperit del Papa Francesc i
heu estat Pastor que ens heu acompanyat en el
nostre itinerari espiritual.
Algun cop Sr. Arquebisbe, ens hem questionat
alguna decisió. Potser és que aquesta boira,
tan integrada en les nostres contrades, ens ha
embolcallat els ulls i el cor i ens manté una espina
clavada en el més profund de les nostres ànimes.

Mons. Jaume Pujol Balcells. Foto. arxiu.

l’esforç, el treball i l’estimació. Que el Senyor us
ho tingui en compte i l’Esperit us acompanyi en
aquesta nova etapa.

Ens preguntem: Per què?
Volem ser agents constructius, humils i
esperançats, convençuts de que allò que passa,
entre en el pla de Déu que és Amor.

Us tenim present en la nostra pregària.
Rebeu una càlida abraçada.

Sr. Arquebisbe: des d’aquesta voluntat, els
cristians d’Arbeca, us donem les gràcies per

Equip de redacció d’Aigua Viva.
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HO DIU LA BÍBLIA

GARBELLANT

A càrrec de Manel Morgades i Rosell

A cura de M. Teresa Quintana i Capdevila

Un dels llibres més llegits de la Bíblia és
l’Eclesiastès o Cohèlet, escrit fa uns 2300 anys.
Cohèlet no és un nom propi, sinó que l’autor se
l’atribueix i significa “el qui parla a l’assemblea”,
que nosaltres entenem com a Església.
Quan llegireu aquest text ja hauran passat les
eleccions municipals i europees i segurament
s’haurà mogut el panorama polític estatal i català.
Esperem que sigui per bé. Tanmateix, m’abelleix
apropar-vos aquest trosset de l’Eclesiastès, que
sembla un conte. Està carregat de Saviesa, ens
apropa a la nostra realitat i àdhuc desvetlla la
consciència que cal tenir com a poble.

UN GRAN TESTIMONI
El fet més conegut de la vida de sant Maximilià
Kolbe és la seva mort. Era un sacerdot polonès,
gran devot de la Immaculada Concepció, que havia estat missioner al Japó.
La seva labor apostòlica molestava els nazis, que
ocupaven Polònia des de 1939. El pare Kolbe fou
detingut i traslladat a diversos camps de concentració. El 28 de maig de 1941 és transferit a
Auschwitz.
A finals de juny s’escapà un presidiari. La fuga
es castigava amb la mort de deu companys en el
“búnquer de la fam”. El cap del camp, Fritsch,
col·locà els presos en fila. Entre ells hi havia
Francesc Gajowniczek, que exclamà: “Ai! Què
serà ara de la meva dona i dels meus fills?”

EL PODER DE LA SAVIESA (Coh, 9. 13-18)
Encara he vist sota el sol un cas referent a
la saviesa que m’ha semblat important. Hi
havia una ciutat petita, amb pocs habitants.
Un rei poderós anà a atacar-la: hi va posar
setge i va construir contra ella grans torres
d’assalt. En aquella ciutat hi havia un home
pobre però savi que, gràcies a la seva saviesa,
hauria pogut salvar-la; però a ningú no se li
va acudir de recórrer a un home pobre com
ell. Doncs bé, jo afirmo que val més la saviesa
que la força. Tanmateix, quan un home savi
és pobre, la gent el menysprea i no escolta els
seus consells. Val més escoltar les paraules
d’un savi dites amb calma que els crits d’un
capitost de necis. Val més la saviesa que les
màquines d’atac. Però un sol error malmet
molta cosa bona.

El pare Kolbe no ho va dubtar. Féu un pas endavant, que seria irreversible. Es quadrà davant de
Fritsch i digué: “M’0fereixo per a morir a canvi
d’aquest pare de família. Sóc sacerdot catòlic”.
I així fou.
Després de tres setmanes havien mort ja tots
menys el pare Kolbe. El dia 14 d’agost l’infermer
li va injectar una dosi d’àcid muriàtic per accelerar-li la mort.
En la beatificació, l’any 1971, hi hagué un testimoni d’excepció: Francesc Gajowniczek, per qui
el nou beat havia realitzat l’acte suprem d’oferir
la vida. Enguany celebrem els 125 anys del naixement d’aquest gran testimoni.

Savi d’Israel.
Foto d’arxiu

Sant Maximilià Kolbe. Foto d’arxiu
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SÓC UN PARAIGUA
Que n’és de bonic, ser paraigua! Ser paraigua
obert o paraigua tancat. Ser paraigua quan et
necessiten o quan t’arraconen. Ser paraigua de
l’home qu es pensa ser l’amo del món i ser paraigua del qui no té ningú que l’acompanyi. Ser
paraigua dels qui t’acaronen amorosament i dels
qui rondinen perquè sóc massa vell...
Sí, ser paraigua-Ramon, paraigua-Marta, paraigua-Joan, paraigua-jo. Això és el que necessita
el nostre món, el de la tècnica, el de les cares
serioses i els cors ferits, el dels somriures i les
alegries. ¿Que no ho veieu que hi ha xàfecs a tort
i a dret, i que convé que algú pari les aigües dels
mals humors i de les tristors, les de la solitud i
del nerviosisme, les del desànim, del pessimisme
i de l’insult?

Acompanyament. Foto d’arxiu

Que n’és de bo, ser paraigua! Ser paraigua de
mànec segur de tela resistent i impermeable.
MARGARIDA PONS

VIVÈNCIES

amb nosaltres, les amigues més íntimes fent
camí de l’evangeli de Jesús, seguint el seu ensenyament per a poder arribar un dia a la casa
del Pare del Cel. Que allí ens puguem retrobar.

Per la M. Jesús Culleré Roset

T’estimem

Quants records que ens vénen a la memòria de
la M. Jesús! Ara que no la tenim entre nosaltres
ens adonem de quant la trobem a faltar, la nostra
companya i amiga, amb ella podies parlar de tot,
era de confiança. Sempre debatia el què deies,
replicava però sempre amb bon criteri, a punt
sempre per escoltar-te. En el món de l’església
és on més la coneixem.

Montserrat Culleré i Teresina Fallada

Com sabeu era dona d’església, creient, devota dels Sants, fins al final de la seva vida va
col·laborar en els serveis de la parròquia, avisant
els lectors de la missa vespertina, amb 94 anys
d’ edat feia les lectures, el res del Rosari i formava part del grup de pregària el dijous de cada
setmana.
Com a creient era dona avançada dins l’església,
li agradava que la dona tingués presència a la veu
dels signes dels temps, volia una església plural i
oberta per poder rebre el missatge que ens està
marcant el Papa Francesc. Per la seva família
va ser un gran puntal. Al final junt amb la seva
neboda Josefina feien un cos, una pendent de
l’altra, volia protegir-la, ajudar-la amb tot i això
és el que ha estat fent fins al final del seu camí.
També era dona una mica presumida, li agradava
fer goig, ben arreglada i polida amb el seu cos
fràgil com tenia, però era feliç.
La M.Jesús si per alguna raó no podia assistir a alguna celebració o conferència li sabia molt greu.
Era feliç d’anar a tot el que feia la parròquia, es
sentia part de la comunitat de l’església, junt

Maria Jesús. Foto Josefina Culleré
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ENTREVISTA

5.- Has vist passar uns quants rectors per la
parròquia; quin record en tens? Quina valoració
en fas?
A Mossèn Anton, un exemple a seguir. Mossèn
Manel, un home de bon fer i de pau. I mossèn
Josep M., una persona al capdavant de les
necessitats.
6.- Com veus el paper de la dona dins de
l’Església?
Bàsic i fonamental.
7.- No s’hauria de posar l’Evangeli en primer
pla i no pas les doctrines elaborades al llarg
dels segles? Què en penses?
És molt difícil posar-lo en primer pla, però sí fóra
millor adaptar-lo als moments actuals.
8.- Quin missatge donaries a una societat
mancada de fe?
Intentar donar cada dia gràcies del que podem
tindre i les mancances d’altres que no poden.
9.- La fe cristiana només es desperta quan les
persones es troben testimonis que irradien
Jesús; N’has trobat? Ets testimoni per als
altres?
Em reconforta veure persones d’edat que al
fer-se grans i no haver sigut gaire practicants
demanen poder rebre la comunió.

A cura de M. Carme Llobera i Sorribes
En Josep M. Elies, arbequí, fill de Cal Ramon de
la Manuela, és belianenc des de fa més de 25
anys perquè allí és on ha fet el niu familiar amb
La Magda Culleré i els seus tres fills. Pagès, ben
arrelat a la terra, volem compartir l’experiència
de ser cristià avui enmig del món.

Josep M. Foto: arxiu

1.- Com a pare, quins valors has inculcat als
teus ﬁlls?
Noblesa, sinceritat i el respecte a tothom.
2.- Porteu més de 25 anys de matrimoni, com
és la vostra manera de viure com a cristians,
creients i practicants?
Intentant que l’estimació continuï per unir més
la família.
3.- Quines eines t’ajuden a cuidar la teva vida
interior, la teva fe?.
L’oració diària.
4.- Voluntariat, gran paraula. La practiques, la
practiqueu? De quina manera?
El voluntariat el fem i el farem sempre
anònimament.
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EL PAPA FRANCESC
Abans de tot, vull dir a cada un la primera veritat: “Déu t’estima”. Si ja
ho havies sentit no importa, t’ho vull recordar: Déu t’estima. No en dubtis mai, més enllà del que et passi a la vida. En qualsevol circumstància
ets infinitament estimat
Exhortació apostòlica
Christus vivid (Crist viu) 112
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