Ho diu la Bíblia

A cura de Manel Morgades i Rosell
Aquest escrit que avui us presentem va ser redactat a mitjans del segle I de la nostra era. Colosses era una ciutat de l'Àsia
Menor a uns 175 km. d'Efes. Hi ha estudiosos que opinen que la Carta als Colossencs fou dictada per St. Pau, però també
n'hi ha que es decanten per atribuir-la a algun deixeble de Pau.
Aquest text anima els nous cristians de Colosses a observar la bona nova que se'ls hi anuncia i deixar les velles pràctiques
paganes i jueves.
L'HOME NOU. Col. 3, 12-15
Revestiu-vos, doncs, dels sentiments que escauen a escollits de Déu, sants i estimats: sentiments de compassió entranyable,
de bondat, d'humilitat, de dolcesa, de paciència; suporteu-vos els uns als altres, i si algú tingués res contra un altre, perdoneuvos-ho. El Senyor us ha perdonat: perdoneu també vosaltres. Però, per damunt de tot, revestiu-vos de l'amor, que tot ho lliga
i perfecciona. Que la pau de Crist regni en els vostres cors, ja que per a obtenir aquesta pau heu estat cridats a formar un
sol cos. I sigueu agraïts.

Parròquia de Sant Jaume, d'Arbeca

Núm. 59. Sta. Creu 2005

Ara i aquí
ROGER DE TAIZÉ
El dia 16 d'agost d'enguany, moria assassinat mentre
presidia la pregària comunitària de Taizé. El 12 de maig
havia complert 90 anys.

Garbellant

A cura de M. Teresa Quintana
ALLÒ QUE NO HEM DE DIR NI
PENSAR

El deixeble va anar a visitar el mestre
i li va dir: “Tinc tanta confiança en
Déu que he deixat aquí fora el cavall
sense lligar, perquè estic segur que
Déu protegéix els interessos dels qui
estima”. El Mestre li va
respondre:“Surt fora i lliga el cavall.
Déu no pot ocupar-se de fer per a tu
el que tu ets capaç de fer i has de ferho amb sentit comú”.

• Pots provar-ho, però t'aviso que no
ho aconseguiràs.
• Ets un desastre, mai no faràs res
bé, Ernest.
• Et sortirà malament, com sempre.
• Ni ho intentis; ho espatllaràs, segur.
• En tu, no s'hi pot confiar.
• No vals per a res.
• Ja sabia jo que fracassaries; no
milloraràs mai.
• Com vaig poder confiar en tu? No
escarmentaré mai.
• Quina mala sort que tens.

TAMPOC NO HEM DE
COMENTAR, NI PER FER
BROMA....
• No et fiïs mai de ningú; només volen
enganyar-te.
• Pensa el pitjor i ho encertaràs.
• Cuida't, que els altres no et cuidaran.
• De la gent, només en pots esperar
traïcions.
• Enganya abans que ho facin els
altres.
• No et refiïs... ni del teu pare.
• Tothom diu mentides.

Sé que valc quan
els altres em valoren

Hi ha conductors de cotxes que
condueixen el seu vehicle amb una
tal imprudència i manca de sentit
comú, que semblen confiar en un Déu
miraculós, que suplirà la seva
inconsciència i atreviment. Hem de
conduir amb prudència, respectant
les persones i les normes que regulen
el trànsit. No podem posar en perill
la nostra vida i la dels altres. Potser
ens sembla que, amb la transgressió
de les regles de joc, que regulen la
marxa per les carreteres, ens
manifestem més valents i audaços.
Més aviat, sóm uns imprudents i uns
calculadors dolents perquè, en lloc
d'arribar a les deu, ens exposem a no
arribar mai. S'imposen sempre actituds
reflexives i comportaments humans
en l'ús dels avenços tècnics.

En acabar la Segona Guerra Mundial va tenir la pensada
d'agrupar els cristians de totes les confessions. Ho va dur
a terme a Taizé l'any 1945 formant una comunitat de
persones l'objectiu de la qual era la recerca de Déu. Durant
els últims 65 anys la comunitat no ha parat de créixer i
de donar fruit. L'esperit
fundacional s'ha fet realitat sent
el precursor de l'ecumenisme
sobre el qual anys més tard el
Concili Vaticà II en fa un decret,
acollint aquelles inquietuds, per
tal de treballar per la unitat de
tots els cristians i l'aproximació
de les persones que cerquen
Déu, amb sinceritat de cor.
L'Església Catòlica ha vist amb
bons ulls la iniciativa del germà
Roger. Tant és així que Joan
XXIII va dir: "Taizé: aquesta
petita primavera!". També s'hi
va pronunciar Joan Pau II dient:
"Es passa per Taizé com qui
passa per una font: hi beu aigua
i continua el camí".
Taizé, amb el germà Roger al davant, ha mantingut la
seva relació de cara en fora a través de la famosa "Carta
de Taizé" que surt cada dos mesos. Aquesta comunicació
va fer possible la convocatòria, als anys setanta, del Concili
de Joves que va portar riuades de joves de tot el món, a
aquest petit poble de la Borgonya (França). Les trobades
a Taizé sempre s'han mantingut, com també les
internacionals que es fan cada any a una ciutat del món;
cal fer esment de les que es van fer a Barcelona.
L'espiritualitat de Taizé es recolza en diversos pilars: la
imatgeria (Icones orientals), la llum senzilla d'espelmes i

llànties, la música suau i repetitiva, tan instrumental com
en el cant, el silenci i la simplicitat. Tot això per a ressaltar
la paraula de Déu i fer-ne pregària reposada i entenedora,
per fer sorgir els millors sentiments que tenim els humans.
Dins d'aquest ambient de comunió, s'experimenta un grau
altíssim de coherència evangèlica.
El moviment de Taizé ha fet que molts cristians hagin
creat grups de pregària amb aquest estil desinstal.lat i
sense cap més pretensió que
descobrir -com deia el germà
Roger- el desig de Déu que hi
ha en els homes. Tothom qui
cerca Déu hi està benvingut.
L'ecumenisme es fa realitat sense
cap més premissa, car, com diu
St. Joan, "la Veritat us farà
lliures".
Els anys 70 van néixer a
Catalunya unes trobades de joves
per donar a conèixer l'esperit de
Taizé. Les més celebrades van
ser les de Sta.Cecília de
Montserrat i les de Vallbona de
les Monges. Van ser la llavor
perquè naixessin grups de
pregària i creixement personal,
que sense fer fressa, en silenci
i senzillesa, agrupen persones de totes les edats i formes
de pensar, que tenen com a únic objectiu el desig de Déu.
Al nostre Arxiprestat n'hi ha a Maldà, Belianes i Arbeca.
Sense normes ni privilegis, el germà Roger ha sembrat
i ja hi ha collita!. La seva vida i mort, no han estat a les
primeres pàgines dels diaris, ni als altres mitjans de
comunicació. Sí, però, al cor de les dones i els homes
que troben en la simplicitat la presència del Déu de
Jesucrist. El germà Roger ha viscut santament i ha mort
màrtir a mans de l'estupidesa humana.
MANEL MORGADES I ROSELL

Es fa saber ...
PARRÒQUIA
Demografia (període de St. Joan a Sta. Creu)
Baptismes: En el número anterior ens passà per alt el bateig
del fill de la família Serra-Subirats. No és la primera vegada
que tenim un oblit. Com sempre en demanem disculpes i en
deixem constància en aquest número.
29-05-05 David Serra Subirats
24-07-05 Clàudia Alonso Palau
11-09-05 Max Boldú Sans
11-09-05 Anna Capdevila Piñol
Casaments:25-06-05 Ester Fallada Montuj, d'Arbeca, amb
Víctor Vallabriga Alà, de les Borges
Blanques
05-08-05 Annabel Miret Aiguadé, d'Arbeca,
amb Juan Pablo González Escobar,
de Maracay
02-09-05 Beatriu Miret Aiguadé, d'Arbeca,
amb Facund Balsells Fabregat,
del Poal
Exèquies:

05-07-05 Josep Garsavall Balcells, 91 anys
30-07-05 Filomena Safont Capdevila, 73 anys
06-08-05 Josep Majoral Baró, 62 anys

Acció Pastoral
Culte:
• Considerem oportú recordar les dates normals de celebració
de bateigs a la nostra parròquia. Cinc són a la Missa Major
del matí, i dues, a la tarda, també amb Missa. Són aquestes:
Diumenge del Baptisme de Jesús, diumenge després de Reis;
Diumenge de Pasqua de Resurrecció;
Octava d'aquesta Pasqua, a la tarda;
Pasqua de Pentecosta;
Diumenge més proper a Sant Jaume;
Diumenge en torn de la Novena de Santa Creu, a la tarda
Diumenge més proper a Tots Sants

Catequesi:
• S'han fet les reunions preparatòries als pares dels batejats
al juliol i setembre.
• De cara al nou curs de la catequesi d'infants i adolescents,
estan ja programades les reunions de catequistes i pares: la
primera serà el dia 21 i la segona, el 23 de setembre.
Càritas:
• Es continua atenent els transeünts d'acord amb les normes
pactades amb Benestar Social, i continua també el servei del
Rober, si bé no hi ha tanta demanda, des que es fa pagar un
preu mínim simbòlic, d'acord amb la normativa de Càritas
Diocesana i de moltes Càritas Parroquials en grans poblacions
• La manca de regularitat en les visites a Residències d'ancians,
sembla que, finalment, ha trobat la solució: Mn. Anton s'ha
compromès a dedicar el matí de l'últim dijous de mes a
l'esmentat servei, que fa junt amb dues dones del voluntariat
parroquial.
Consell i Voluntariat:
• Va resultar interessantíssima, la conferència que ens va
donar en Joan Bellmunt el diumenge vigília de Sant Jaume,
amb el tema “Calendari de les tradicions a les nostres terres”.
Va ser un tast de tot un voluminós llibre, fruit de les seves
caminades per tots els nostres pobles durant 23 anys.
• Mereix un gran elogi el treball voluntari a benefici de les
obres del Replà de l'Església, fet amb tota la il·lusió del món
per un bon grup de dones. Ens referim a les orelletes que
tot el poble va poder menjar a la Plaça del Toll remullades
amb mistela.
• Del nostre voluntariat d'arranjaments artístics que ens fa el
Jesús, també en van rebent serveis altres Parròquies de
l'Arxiprestat: de Sant Martí s'ha restaurat la custòdia, i de
Belianes, també la custòdia i una creu processional.

Atenent circumstàncies especials de qualsevol família, alguna
vegada s'accepta de batejar fora de les dates establertes.

Corals:

Tenim el problema dels bateigs de germanets dels qui fan la
Primera Comunió, hem estat massa condescendents, i ens
trobem en un abús que caldrà revisar.

• Una representació de les corals locals L'Encís i L'Harmonia
assistiren a la presentació de la “Guia Cultural de les Garrigues”,
el 8 de juliol a la seu del Consell Comarcal.

• El dia de Sant Cristòfol es va fer una benedicció de cotxes
“sense cotxes”. Com que era diumenge, Mn. Anton va fer
la benedicció del nou ritual, llegint les molt apropiades
reflexions sobre l'ús responsable dels vehicles.

• Els dies 5 al 7 d'agost, la Coral Infantil va passar unes breus
vacances al càmping de Prades. Els petits s'hi van afegir,
amb els pares, el diumenge.

• La Novena de Santa Creu, a més dels actes habituals,
(missa vespertina, adoració del Sant Crist amb el cant dels
Goigs, celebració Comunitària de la Penitència) , ens ha ofert
dues conferències: la del Vicari General de l'Arquebisbat,
amb el tema “La Parròquia a la llum del Concili de la
Tarraconense”, i la del Prior de Reus, amb el tema de
“L'Esperança”.

• L'Orfeó, en canvi, no ha pogut fer vacances, sinó que,
durant el mes d'agost, ha hagut de donar cinc concerts: 3
Festes Majors, un Casament i unes Noces d'Argent
matrimonials.
• La Diada de l'Onze de Setembre ha estat l'altra cita a dos
actes locals a la plaça de Lluís Companys i de la Generalitat.

Economia i obres:
• Tenim concedida, del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, una subvenció de 30.000 euros.
De la Diputació de Lleida, l'any passat ens en van concedir
12.000; però aquest any, la segona sol·licitud de subvenció
ja programada, no ha estat atesa i no hem entrat en la
corresponent distribució. Ho tornarem a provar l'any vinent.
• El benefici net de la venda d'orelletes, per Sant Jaume, va
aportar al fons parroquial per obres: 675 euros. I la col·lecta
de la Festa Major: 1.053,35 euros.

Administració del Baptisme: 25 euros
Administració de la Confirmació: 30 euros
Primera Comunió: 35 euros
Preparació i celebració del Matrimoni: 90 euros
Celebració del Matrimoni de no feligresos: 150 euros
Expedients matrimonials: 20 euros
Celebració d'exèquies . 60 euros
Certificacions simples de sagraments: 3 euros
Còpia literal i integra de partides sagramentals: 6 euros
Recerca i certificació de partides antigues amb finalitat històrica
o civil: 15 euros
Relacions:

• Si no surt cap complicació, les obres del Replà començaran
al novembre i duraran un mínim de quatre mesos. El pressupost
total, amb tres fases, és de 147.525 euros. De moment no
es farà la tercera (arranjament de la façana principal), sinó
les dues primeres: impermeabilització i paviments( 61.297,19)
i façana i balustrada escala (49.825,18). Amb el fons parroquial
que hem anat acumulant, la venda d'una finca, les subvencions
concedides i les col·lectes i donatius rebuts i que continuarem
rebent, segur que ens en sortirem!
• El nostre Arquebisbat de Tarragona ha estat l'últim, a
Catalunya, en posar unes taxes indicatives en els serveis
religiosos. Remarquem el qualificatiu de “indicatives”, car no
es tracta d'aranzels obligatoris que posin “preu” als Sagraments.
Es tracta de demanar un donatiu, en ocasió de rebre un servei
religiós, de cara al just i necessari autofinançament de l'Església.
La Parròquia és una entitat sense ànim de lucre que sosté
les seves activitats pastorals amb les aportacions econòmiques
voluntàries que li arriben. Aquestes aportacions es fan en les
col·lectes de les Misses i per donatius personals. No tenim
subvencions de cap institució destinada a les nostres activitats.
Algunes vegades sí que rebem subvencions destinades a obres
i a la conservació del patrimoni. A més, també exercitem,
amb la màxima generositat possible, la comunicació cristiana
de béns, organitzant col·lectes i recollint donatius que van
destinats a necessitats d'aquí i de fora i a campanyes de
solidaritat. Amb aquesta contribució sobrepassem, i en molt,
el 0,7% que se sol indicar com a mínim.
Aquestes són les taxes indicatives (no obligatòries)
aprovades per l'Arquebisbat:

• La Parròquia, com sempre, ha atès, el millor que ha pogut,
dos col·lectius que han fet acte de presència a la Missa Major:
el de 65 anys, el dia 3 de juliol, i el de 70 anys, el dia 7
d'agost.
• El dia 16 d'agost, l'últim dia de la Festa Major, a la nostra
església es va celebrar una Missa de Noces d'Argent
matrimonials. Va ser una celebració solemne i alhora de
sorpresa, car l'esposa no sabia ni de la celebració de l'acte,
ni dels cants de la Coral. Va ser el seu marit, de religió
Anglicana, que va demanar la Missa Catòlica, en atenció a
la religió de la seva muller: quin detall!. Segur que heu
endevinat de qui es tracta: del Dèrek i la Josefina, que viuen
a Londres, en una casa que és com un “centre d'acollida”
d'arbequins.
• Encara que hem tancat ja la venda desinteressada del llibre
del Tallat, demanada per la Parròquia de Rocallaura, sempre
podrem atendre una posterior demanda que pugui sorgir.
• En la línia de col·laboració de la Parròquia en les activitats
municipals i d'agrupacions culturals de la vila, les dependències
parroquials han estat obertes als actes de la Festa Major.
Observant l'ús que es fa del pati de l'Abadia, sobretot per
part de grups de dansa que esperen la seva actuació, ens
hem adonat del perill que representa pujar i abalançar-se a
la barana que dóna a la Plaça del Toll. Cal advertir que no
està pensada per aguantar un pes excessiu. Ja ho recordem
en casos puntuals, però, com que a l'esmentat costum s'hi
afegeix altra canalla i adolescents, fem públic i general aquest
avís de perill.

Vivències
VAL LA PENA SEGUIR ACOMPANYANT ELS JOVES EN LA FE CRISTIANA?
Aquesta és una pregunta que me l'he feta moltes vegades. Ja fa uns anys que faig aquesta tasca “d'animació de la fe” a la
pastoral de l' escola dels “Frares” de les Borges Blanques. I aquest any també a la parròquia de Puiggròs.
La veritat: no és fácil, però quan acaba una etapa o un curs i faig la valoració, m'adono que malgrat les dificultats: “Sí, val la
pena seguir; val la pena fer camí junts!”. Un camí de diàleg, comprensió, estima, esperança, pregària...
I reafirmo la frase que va dir Mn. Teodor Suau: “MÉS IMPORTANT QUE LA META ÉS EL CAMÍ”. Hem de ser
conscients que no som, sinó que ens anem fent. I des d'aquesta vessant cristiana amb la joia de tenir el model de Jesucrist
entre nosaltres.
M. Lurdes Gras i Mullerat.

