Ho diu la Bíblia
A cura de Manel Morgades i Rosell

Un dels llibres més coneguts de la Bíblia és el dels Salms.
També és un dels més llegits en la litúrgia cristiana. El Salteri
és un recull de 150 poemes que ens ajuden a pregar i àdhuc
a reflexionar, car el seu contingut és vivencial i dibuixa els
estats d’ànim dels humans, fent referència a tota mena de
situacions de la vida.
El que he escollit per aquest Nadal, és el que sempre
m’acompanya. No és que els altres no els porti al cor. Però
amb tota franquesa us he de dir que aquest em té captivat i en
voldria ser mereixedor de sentir-me'l tant proper. Vull dir amb
això que el Salm 130 és l’objectiu de la meva vida i m’agradaria
assolir-lo. Us convido que en aquests dies sants en fem reflexió
i pregària.

SENYOR, EL MEU COR NO ÉS AMBICIÓS
Salm 131 (130) verset 1 i 2
Senyor, el meu cor no és ambiciós
ni són altius els meus ulls;
visc sense pretensions de grandeses
o de coses massa altes per a mi.
Jo em mantinc en pau,
tinc l'ànima serena.
Com un nen a la falda de la mare,
així se sent la meva ànima.

Parròquia de Sant Jaume, d'Arbeca
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Ara i aquí
Garbellant

NADAL ÉS
ESCAMPA’L

A cura de M. Teresa Quintana i Capdevila

BENAURANCES DEL VELL

(COSTUMARI CATALÀ)

- Benaurats els qui demostren comprensió dels meus peus que
ensopeguen i de les meves mans maldestres.
- Benaurats els qui es fan càrrec que la meva oïda ha d’esforçarse per entendre el que em diuen.
- Benaurats els qui sembla que endevinen que tinc els ulls
enterbolits i que la meva ment és lenta ja a comprendre.
- Benaurats els qui, amb un somriure d’amistat, s’aturen a
parlar una estona amb mi.
- Benaurats els qui mai em diuen: “Ja és el segon cop que
m’expliqueu aquesta història”.
- Benaurats els qui em fan reviure bons records dels temps
passats.
- Benaurats els qui em fan adonar que sóc estimat, respectat,
que no se’m deixa de banda.
- Benaurats els qui amb la seva bondat il·luminen els dies que
em queden de vida en el camí cap a la Pàtria Eterna.

Segons Víctor Balaguer, el costum de menjar gall per
Nadal prové dels antics usos cavallerescs i fou introduït a
casa nostra pels comptes d’Urgell, que el van adoptar de
la noblesa provençal. El gall mai no podia mancar en els
festins de les gents d’armes d’aquells temps, i era considerat
com la menja pròpia dels valents i dels enamorats.
El costum de menjar gall es va estendre de la noblesa a
les gents plebees, tant als nuclis de població com per la
ruralia; en molts indrets, però, no ha restat prestigi ni
força al vell costum, i al costat del crestat o del porc, hom
menja també carn de ploma: gall, oca i, més rarament,
indiot. A les Balears, avui és tradicional menjar carn de
pèl i de ploma. La parèmia també ens parla del costum
de menjar aviram per Nadal.

VE NADAL (fragment)
Quan ve Nadal, la cançó del miracle
amb el pessebre de molsa i arboç,
ens fa pensar en unes ganes molt vives,
ens fa pensar en un desig de debò,
de donar coses al noi de la Mare,
coses que vinguin de dintre del cor...
Josep M. De Sagarra

Joan Amades

ARRISCA’T A SOMIAR LA
BONA NOTÍCIA
Realitzar-te? Dubtaries davant una
opció per temor d’equivocar-te? No
invoquis més la teva pròpia tenebra
per encobrir el teu rebuig.
Feliç qui retira la mà des seus ulls i
assumeix el risc d’avançar amb la
confiança de la fe com a suport.
Realitzar-te? Arriba a ser allò que ets
en el cor del teu propi cor...I s’obren
les portes de l’esperit de la infantesa,
meravellar-se d’un amor.
Brolla de tu una font d’alegria, No
l’eufòria, ni una alegria, sinó la joia
que ve del cor de les fonts de
l’eternitat.
Germà Roger de Taizé

NIT DE NADAL
Jo vull la taula parada
com al temps en què era nin
a prop de la llar fumosa,
baix el sostre revellit.
Poseu un cap de taula,
la cadira del padrí,
i en l’altre cap la del pare
i la de la mare al mig.
Àngel Guimerà

AMOR,

Nadal torna una vegada
més, envoltant el món de
símbols: les llumetes, les
estrelles, l’arbre, el pessebre,
Josep i Maria, el Nen ajagut
a la palla, el bou i la mula...
Els meus records es fan
presents en arribar aquestes
festes. Recordo amb enyorança el meu pessebre
d’infant, el pare em portava
el verd i la molsa, i la mare
em feia la cova, el riu, folrava
l’Estrella que penjava al cel
blau perquè els reis trobessin
l’Infant.
Tots aquests símbols van
néixer de la fe de la gent
humil i senzilla.
Sant Francesc d’Assís va fer el primer pessebre a la Cova
de Greccio (Itàlia) al segle XIII pocs anys abans de morir.
D’ell va néixer la tradició pessebrista.
Nadal no és la festa de la nostra història cristiana, sinó
de tota història humana i és extensiva a tots els homes
de la terra. En tots i cada un d’ells el Fill de Déu continua
fent-se germà nostre.
Cada dia Jesús neix en el nostre món enmig dels homes
de bona voluntat. Quan el pobre comparteix el poc que
té i el malalt conforta a l’altre, quan l’ofès obre el cor al
seu germà, Déu fa via amb nosaltres: Jesús neix una i
altra vegada.
Nadal és estimar, és compartir i compartir temps amb els
altres, és donar-se als altres...

La nostra societat consumista sovint ens manipula, les
seves llums de colors, els regals sofisticats ens fan perdre
el significat pur del Nadal.
Que el Nadal nostre sigui ple de Déu, que quan contemplem
el pessebre ressoni dins nostre:
“La Paraula es feu home i
habità entre nosaltres”
Que aquestes paraules de l’evangelista Joan ens facin
pensar com acollim els altres, com compartim, com
estimem...
Que el nostre Nadal no sigui només de símbols que
s’esvaeixin, que sigui de Pau en el cor i Pau a la Terra
per atots els homes.
Anna Mª Rovira i Solé

Es fa saber ...
A cura d’Anton Bru i Borràs

PARRÒQUIA

Càritas:

Demografia (període de Sta. Creu a Nadal)

• Després d’una recollida de roba els dos primers dies
d’octubre, amb horari de 10 a 2 i de 5 a 8, Càritas de Lleida
ens la va venir a buscar, omplint dos furgons ben atapeïts.
No ens ha arribat, en canvi, el contenidor especial que ens
tenen promès.

Baptismes: 28-10-07 Marc Bellart Montalvo
i les germanes
Samantha i Marina Zapata Naranjo
Casaments:
Exèquies:

(No n’hi ha hagut)
11-10-07
11-10-07
16-10-07
24-10-07
14-11-07
25-11-07
15-12-07
16-12-07

Joan Perelló Serra, 93 anys
Segimon Reñé Comenge, 83 anys
Francesc Sans Ribes, 78 anys
Francisco Serra Fauria, 89 anys
Francesc Sans Pedrol, 79 anys
Llorenç Poch Sans, 45 anys
Lola Vilalta Culleré, 96 anys
Maria Vidal Amorós, 91 anys

Acció Pastoral
Culte:
• El dia 15 de setembre, la missa vespertina van ser unes
segones exèquies per Richard Briche, que morí el 30 d’agost
a l’edat de 59 anys, Va ser qui va instal·lar, al nostre poble,
la fàbrica de tocadiscs. La família va rebre el condol dels
assistents, en acabar la missa.
• S’han celebrat, com cada any, els actes tradicionals del
“Mes del Roser”, Tots Sants, Diada de Difunts i Santa Llúcia.
• El fet de col·locar una quarta tauleta-bústia a la porta del
fortí, ens ha demostrat que hi ha més gent de la que pensàvem,
que passa per aquesta porta, Ha estat un encert atendre la
petició d’un feligrès, que ell mateix es catalogava de practicant
només ocasional.
Catequesi:
• El dia 1 d’octubre va començar la Catequesi infantil, després
de la reunió de catequistes i de la reunió de pares celebrades,
respectivament, els dies 19 i 21 del mateix mes. A la reunió
de catequistes es va prendre un dolorós acord, que després
es va ratificar a la reunió de pares: suprimir la catequesi de
Confirmació, suplint-la amb un curset de cinc sessions poc
abans de cada Confirmació. El curset el donarà l’educador
de catequistes, Manel Morgades; i s'exigirà total assistència
i correcció per poder-se confirmar.
• Segueixen reeixides, les misses dedicades a la Catequesi
d’infants amb els seus pares. La de començament de curs es
va celebrar el 21 d’octubre, seguida del dinar de germanor
de catequistes i familiars, i la de Nadal, el dia 23 de desembre.
• La Catequesi d’Adults no començà fins el dia 18 de
novembre. A partir d’aquest curs, es fa a la saleta del pati,
per donar més facilitats d’accés, tot pensant en la gent gran.

• El 20 de desembre ha estat el dia escollit per a fer la ja
tradicional recollida d’aliments i material de neteja, per
repartir-lo, tot seguit, entre dos o tres centres benèfics.
• Han estat atesos alguns casos d’assistència social a immigrants
i bastants més a transeünts.
Consell i Voluntariat:
• Durant els últims quinze dies de setembre, es va portar a
terme la renovació del Consell Parroquial. Recordem que es
fa en tres fases: recollida de noms a les bústies de l’Església,
reunió del Voluntariat afegint més noms a la llista i votant
una candidatura, i elecció definitiva entre els noms de la
candidatura. Així, tots els assistents a les misses tenen la
primera i l’última paraula.
• El 16 de novembre es va fer la primera reunió del Consell
Parroquial renovat, donant les gràcies a uns i la benvinguda
als altres. Mn. Anton va recordar el què, el per què i el com
de l’organisme consultiu en la pastoral parroquial, finalitzant
la reunió festiva amb una llarga informació.
• Els dies 24 d’octubre i 28 de novembre, respectivament,
es van celebrar les corresponents reunions de seguiment i
animació dels voluntariats del servei de les “capelletes” de
la Sagrada Família i de neteja i ornamentació. Es van prendre
acords sobre nous problemes de funcionament, deguts al pas
del temps.
Corals:
• El dia 14 d’octubre la Coral “L’Harmonia” va fer la seva
excursió anual. Tarragona, Salou i Parc Samà van ser els
llocs escollits. L’esbarjo, l’amistat i un al·licient més per a la
constància en els assajos corals són la filosofia d’aquestes
sortides anuals. També ho és la de les “castanyades”. La
d’enguany es va celebrar el dia 30 del mateix mes, amb
senzillesa i bona “harmonia” al mateix lloc dels assajos:
l’escenari de l’Abadia.
• El dia 4 de novembre, l’Orfeó va actuar, a la missa major,
amb ocasió de les Noces d’Or matrimonials de Ramon Sans
i Pepita Vidal, com a cantaires de la Coral. Uns dies després
“endolciren” l’assaig, tot expressant el seu agraïment.
• S’han fet dues reunions de pares dels components de la
Coral Infantil: una, dels pares dels Mitjans-Grans, i una altra,
dels Petits.

• Aquest any només s’ha demanat la participació dels Petits
de la C.I. en els actes de la “Marató” celebrats a l’Abadia el
dia 16 de desembre: la regidoria de Benestar Social pensa
distribuir, per anys, les col·laboracions de les entitats culturals
de la Vila, car es considera abusiu demanar cada any la
participació de tothom.
• Com cada any, la Coral Infantil ha ofert la cantada als
Pessebres que la demanin; i l’Orfeó, la seva esperada i emotiva
participació a la Missa del Gall.
Economia i Obres:

• Les col·lectes del DOMUND i GERMANOR han recaptat,
respectivament, 1.306,91 i 806,72 ¤.
Relacions:
• El dia de Sant Miquel l’Església va acollir un gran concert,
que no es va poder fer com a punt final de la Novena de
Santa Creu, com estava previst. La Coral de Valls Terpsicore,
especialitzada en el cant Espiritual Negre va fer les delícies
de la gran concurrència. Tècnica, originalitat i excel·lent
presentació van fer que els “bis” de propina, que demanaven
els forts aplaudiments, esdevinguessin quasi indefinits.

• Ja és sabut que els bisbes volen que els seus preveres visquin
dignament. Com que l’anterior bisbe Lluís no se’n va sortir
de fer posar la calefacció a Mn. Anton, l’actual ho ha
encarregat a l’arxiprest, i ja tenim la calefacció, no solament
a la rectoria sinó a tota l’Abadia, a excepció de la Sala
d’Actes, Ara s’estan canviant vidres i finestres per fer-la més
rendible. Referent al finançament, en una reunió de l’arxiprest
Mn. Manel, i Mn. Anton amb el Delegat d’economia de
l’Arquebisbat, es va acordar subvencionar tota l’obra a la
rectoria, i deixar a càrrec de la Parròquia la resta de l’abadia,
que es pagarà amb col·lectes i donatius.

• El 24 d’octubre començà el Curs de Català per a immigrants,
organitzat pel Consell Comarcal i acollit per Càritas parroquial
a l’Abadia, S’imparteix els dilluns i dimecres de cada setmana,
de 8 a 2/4 de 10 del vespre.

• S’està fent un repàs important a la part de la teulada de
l’Església que encara no s’havia arranjat degudament. Són
obres de seguretat i antihumitat. Es tracta de la part del
Roser.

• I també l’Abadia ha estat, fins ara, el lloc escollit per l’Escola
de Música per fer els seus concerts trimestrals.

• S’ha renovat part dels ornaments litúrgics: les casulles
verda, morada i blanca. Una despesa més, però convenia de
fer-la.

• El dia 4 de novembre, a la missa major, s’atén el col·lectiu
dels 75 anys. Com sempre, en aquests casos, van tenir lloc
reservat i una homilia dedicada i adaptada.
• Com s’ha dit a l’apartat de Corals, també l’Abadia va rebre
els participants a la MARATÓ solidària.

• Com ja fa tres anys, la Missa del Gall dóna entrada a
l’idioma romanès en dues lectures litúrgiques i dues nadales
populars.

ARXIPRESTAT
• Continua actiu com sempre en reunions i actes pastorals.
S’estudia el tema de la participació dels laics en l’organització
i acció pastoral a base “d’agrupacions parroquials” (parròquies
que porta un sol rector). Tema complicat, però fonamental
i urgent.

i Mn. Antoní, de l’Any Jubilar. L’arxiprest va explicar el
programa de curs.

• El curs va començar el diumenge 7 d’octubre al Monestir
de Vallbona. L’Abadessa va parlar de la història del Monestir,

• Reeixit, en assistència i contingut, el Recés d’Advent.

• A primers d’octubre comencen també els Cursos Bíblics a
diferents parròquies.

AQUEST SETEMBRE HA FET 15 ANYS
El setembre d’enguany ha fet 15 anys que un grup de cristians de la nostra Parròquia, és troben cada
dimarts per a pregar junts al vespre a la capella del Santíssim. És una estona de silenci, reflexió i pregària
seguint l’esquema de la Litúrgia de les Hores de la nostra Església. Aquesta tradició monàstica la gaudim
un cop per setmana i ens fa sentir més comunitat.
Voldríem que l’aniversari animés a altres creients a afegir-se a aquesta pràctica tant profitosa per la nostra
vida interior. Us recordem, doncs, que us esperem a Vespres cada dimarts.

