Ho diu la Bíblia
A cura de Manel Morgades i Rosell

El manuscrit més antic que es conserva de la Bíblia és el del llibre del profeta Isaïes. Els dos rotlles van ser trobats a les coves
del Qumran, al Mar Mort, a mitjans del segle passat. Aquest manuscrit datat cap al 120 abans de Crist, és l'únic que és va
trobar complet a les coves del Mar Mort. Per tant és la còpia sencera més antiga de la Bíblia en hebreu que es conserva, ara
els rotlles estan exposats al Santuari del Llibre del Museu de l'estat d'Israel.
Aquest llibre va ser escrit cap el 740 a.C. Isaïes estava casat, la seva muller era profetessa i van tenir dos fills. El profeta Isaïes
serà el defensor ferm i decidit de la fidelitat a Déu. El seu nom significa “ El Senyor Salva”. Els versets que he triat ens omplen
d'esperança. Vivim un moment de confusió i desorientació. L'horitzó està ennuvolat. El cel nou i la terra nova que ens ofereix
Isaïes ens encoratgen a no abandonar la tasca ni a perdre l'esperança.
UN CEL NOU I UNA TERRA NOVA ( Is.65, 16-25)
Arreu de la terra, el qui vulgui ser beneït,
ho serà pel nom del "Déu veritable",
i el qui juri, també ho farà per aquest nom.»
«Tothom oblidarà els desastres del passat,
els meus ulls no els tornaran a veure.
Crearé un cel nou i una terra nova.
Ningú no es recordarà del passat,
no hi pensarà mai més.
Alegreu-vos, exulteu amb una joia eterna
pel que jo crearé:
crearé una Jerusalem joiosa,
el seu poble desbordarà d'alegria.
Jo mateix exultaré per Jerusalem
i m'alegraré pel meu poble.
No s'hi sentirà mai més cap plor
ni cap crit de dolor.
Ja no hi haurà nadons
que visquin pocs dies,
ni adults que no arribin

a una llarga vellesa.
Morirà jove qui mori a cent anys,
i tindran per maleït el qui no hi arribi.
Construiran cases i les habitaran,
plantaran vinyes i en menjaran els fruits.
No edificaran perquè un altre hi habiti,
ni plantaran perquè un altre mengi.
El meu poble viurà tant com els arbres que haurà plantat;
els meus elegits veuran com envelleix l'obra de les seves mans.
No treballaran en va,
no infantaran per veure morir els fills.
Són un llinatge que jo, el Senyor, beneeixo:
viuran plegats amb els seus descendents.
Abans que m'invoquin, ja els respondré,
i encara pregaran que ja els hauré escoltat.
Llops i anyells pasturaran ben avinguts,
el lleó menjarà palla com el bou,
i les serps s'alimentaran de pols.
Ningú no farà mal ni destrosses
en tota la meva muntanya santa.
Ho dic jo, el Senyor.»

Garbellant

A cura de M. Teresa Quintana i Capdevila

Sense amor …
La justicia sense amor, ens fa durs
La intel·ligència sense amor, ens fa freds
L'amabilitat sense amor, ens fa hipòcrites
La veritat sense amor, ens fa fanàtics
El deure sense amor, ens fa malhumorats

VACANCES, TEMPS DE L'AMISTAT
A les vacances tenim temps
de visitar castells i esglésies,
d'estirar-nos a la sorra i prendre el sol,
i també de menjar de manera sana i copiosa.
Són el temps de les fotografies i els records,
les vacances !

La cultura sense amor, ens fa distants
L'ordre sense amor, ens fa rígids
L'enginy sense amor, ens fa agressius
L'honor sense amor, ens fa arrogants
L'amistat sense amor, ens fa interessats
La possessió sense amor, ens fa avars
La responsabilitat sense amor, ens fa severs
El treball sense amor, ens fa esclaus
L'ambició sense amor, ens fa injustos

Agafem-nos un temps per a l'amistat,
prenem-nos temps per a visitar la gent
sense pressa,
i oferir la nostra companyia als qui estan sols.
En la bogeria del temps de vacances,
prenem-nos temps per a donar gràcies per la vida;
temps per a gaudir
i assaborir les meravelles de la natura.
I de signar amb ella un pacte d'amistat.

La beneficència sense amor, ens fa paternalistes
La vida sense amor no val res

PHIL BOSMANS
Oui à la vie, Ed. Desclée, 1985, pp. 60-61

Parròquia de Sant Jaume, d'Arbeca
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Ara i aquí
CENT ANYS DE FELICITAT
Commemorar el centenari d'una persona sempre és un
motiu de joia per ella mateixa, pels familiars i per tot
l'entorn d'amistats i coneguts que celebren la llarga
trajectòria vital reconeguda en el transcurs dels cent anys
viscuts. Aquest esdeveniment que, actualment, se celebra
de tant en tant en la nostra societat, adquireix un matís
de caire extraordinari quan aquella trajectòria vital ha
estat entregada totalment al servei
de les persones més necessitades
ubicades en un dels països més
deprimits del nostre món.
Aquest és el cas que ens ocupa en
aquest número de l'AIGUA VIVA,
corresponent al segon trimestre
d'enguany en el que s'escau la data
del 27 de maig, dia en que l'any 1908
naixia a la vila d'Arbeca TERESA
PEREJOAN SUMALLA a la casa que
els seus pares tenien al carrer de Les
Fonts, actualment Avinguda dels
Portals.
Passats els anys de l'adolescència la
Teresa va sentir en el seu interior la
vocació cap a l'entrega de la seva vida
en el seguiment radical del Senyor
Jesucrist i al servei dels germans més
desfavorits d'aquest món. Aquest determini la va conduir
a ingressar en el noviciat de les Missioneres Franciscanes
de Maria, a Baiona, l'any 1929.
Aquell seguiment va significar per la Teresa el deixar la
seva família estimada, la seva pàtria i tantes altres coses
com ella deuria valorar en aquest món. A canvi ha tingut
l'alegria i el consol d'haver fet quelcom molt gran per Déu
i pels germans, especialment els més necessitats, els qui
viuen en zones deprimides del Perú. D'aquell Perú que
ella estima tant i en el que va deixant els valuosos retalls
que li queden de vida al servei missioner. El 1931 passa
10 mesos a París ampliant estudis. Ja monja professa és
enviada una breu temporada a la República Argentina

des d'on fou destinada al Perú, país de la seva permanència
definitiva. La seva primera actuació en aquell país es va
desenvolupar a la zona de Iquitos, pels volts de la dècada
del 1930, en plena línia de l'Equador, en la selva amazònica;
fundant i fent funcionar escoles i atenent les necessitats
alimentàries i sanitàries dels natius. En aquella primera
etapa hi esmerça deu anys fins que fou destinada a Lima,
la capital, per tal de refer la seva malmesa salut.
Tant bon punt restablerta té frisança
per estar, altra volta, a primera línia
sent enviada al Departament
d'Arequipa, a l'extrem sud del país,
a redós de les muntanyes andines
coronades de volcans i de neus
perpètues.
Sor Mª Teresa, com li diuen a la seva
Orde, és una persona d'un talent
excepcional, gran observadora, de
caràcter obert i decidit, poliglota,
coneixedora com pocs de la
idiosincràsia, de la història, de les
virtuts i de les mancances del Perú.
Aquest gran coneixement del terreny
que ha trepitjat l'ha ajudat a portar
a terme una extraordinària labor en
el camp de l'educació, de l'assistència
social i de l'evangelització en un país
emergent que ella el defineix com:
“un vell poble assegut a sobre d'un banc d'or” (referintse a les riqueses del seu subsòl).
Aquesta il·lustre arbequina de qui commemorem el seu
centenari, està vivint la seva plàcida senectut llegint, resant
i passejant tranquil·lament, ajudada del seu caminador,
per les recollides estances del seu convent a la perifèria
de Lima, estimada i respectada de tothom.Des de la seva
Vila natal ens congratulem d'enviar-li la nostra sincera
felicitació junt amb el nostre record afectuós i cordial.
Antoni Pau
Amb dades facilitades per Anna Mª Rovira

Es fa saber ...
A cura d’Anton Bru i Borràs
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Jonathan Roman Reig
Èrik Roman Chiorian
Thalia Ordóñez Ruiz
Zaida Ruiz Castro

Confirmacions: Francesc Boldú Pedro, Àlex Carulla Fuchó,
Iris Domènech Sans, Marta Elias Teixidó, Francesc Jiménez
Roset, Anaïs Marsal Cots, Anna Molgó Pané, Laia Roig
Escribà i Ramon Solé Moyà.
Primeres Comunions: Gerard Bofarull Niubó, Marc Carnicé
Bofarull, Gerard Elies Girabet, Amanda Gordillo Tort, Daniel
Martínez Peñuela, Raül Mendia Peñuela, Marcel Mòdol
Bofarull, Onna Munné Argelich, Thalia Ordoñez Ruiz, Sergi
Pairada de la Fuente, David Perelló Elias, Anna Puig Miret,
Sergi Quintana Audí, Zaida Ruiz Castro, Sònia Sans Badia,
Noèlia Serra Garrero i Júlia Serra Navarro.
Casaments:29-03-08 Ramon Sans Navés amb
Núria Sans Bonjoch, ambdós
d'Arbeca.
10-05-08 Isaac Balcells Balcells, d'Arbeca,
amb Irene Fontanet Terés,
de Mollerussa.
24-05-08 Roser Elias Baget, d'Arbeca, amb
Jaume Cortasa Cortasa, d'Igualada.
Exèquies:

26-03-08
03-04-08
20-04-08
28-04-08
12-05-08
09-06-08

Ramon Culleré Perera, 93 anys
Matilde Timoneda Ballestè, 89 anys
Josep Argilés Timoneda, 78 anys
Francesc Arbós Sans, 93 anys
Amàlia Moyà Boirach, 93 anys
Adelina Pau Serra, 74 anys

Acció Pastoral
Culte:
• El dia 20 d'abril, a petició de la família, la missa Major va
ser en sufragi de la Gna. M. Dolors Miquel Navés, dominica
arbequina amb una intensa i valuosa dedicació apostòlica,
fruit d'una gran qualitat humana.
• El dia 4 de maig, el Sr. Arquebisbe va administrar el
sagrament de la Confirmació als 9 nois i noies que figuren
a la demografia. Com sempre, va ser una celebració ben
preparada, digna i emotiva. Els mateixos protagonistes van
organitzar el ja tradicional “ pica-pica” al pati de l'Abadia.
• Per raó de la Confirmació a les 7 de la tarda, no hi hagué
missa al matí; i el matrimoni F. Xavier Vidal i M. Dolors
Balcells hagueren de celebrar les seves Noces d'Or matrimonials
a l'església de Belianes, on es van casar al seu dia.
• El 25 de maig vàrem celebrar la festa de la 1a.. Comunió
dels 17 nens i nenes que també consten a la demografia.
Tots els assistents van agrair la qualitat de la celebració. Una
nota simpàtica: va sorgir un espontani i llarg aplaudiment,
quan Mn. Anton va demanar disculpes pels seus “ nervis”,
als que ja ens té acostumats... Causa dels nervis: l'exigència
de silenci, que sorprèn, sobretot als forasters.

• Dues nenes que feien la 1a.. Comunió, van ser batejades.
És un fet massa usual, però que ens cal encaixar amb esperit
d'acolliment...
• Continuem fent els tradicionals Mes de Maria i Mes del
Sagrat Cor.
• A proposta del rector i amb l'aprovació de la Permanent
i el Ple del Consell Parroquial, M. Pilar Sánchez de Nicolàs
ha rebut el nomenament episcopal com a ministre extraordinari
de l'Eucaristia, per donar la Comunió i fer Celebracions en
absència de prevere. Són 4, els qui fan aquest servei: ara
seran 5.
Catequesi:
• Així com es va fer la reunió amb els pares dels confirmands
el dia 17 de març, (núm. 69 d'Aigua Viva), també es va fer
la dels pares dels de 1a.. Comunió, el dia 30 d'abril. La
primera, la va portar el Manel i la Carme, i la segona, la
Carme i Mn. Anton.
• El dia 26 d'abril, a 2/4 de 8 de la tarda, vam tenir l'última
missa de Catequesi, de les tres o quatre que se celebren
durant el curs. Després del “germans, aneu-vos-en en pau”,
no va faltar, al pati de l'Abadia, la coca amb xocolata, com
a punt final.
• S'ha fet una catequesi intensiva de 1a. Comunió, a part de
la dels 17, a dos noiets colombians, de 13 i 15 anys, que
han decidit de fer-la el diumenge 27 de juliol, en què la família
batejarà un germanet. És molt gratificant catequitzar, ja de
grans, a petició pròpia: l'aplicació i aprenentatge estan
garantits.
Càritas:
• Continua la bona entesa entre Càritas i l'assistent Social
Municipal, en el que fa refència a casos puntuals, però
complicats, d'assistència, que solen passar desapercebuts, tot
i ser ben reals i lamentables. L'assistent social ens posa la
part tècnica, i Càritas la part operativa.
• Els dies 11 i 12 d'abril es va fer la col·lecta de roba per a
Càritas de Lleida, a la qual hem d'agrair que ens doni sortida
al problema de saturació. L'horari de recollida era de: 10 a
2 i de 5 a 9. El dia 15 van venir a recollir la roba, que omplí
a vessar una furgoneta.
Consell Parroquial:
• El dia 25 d'abril, a la reunió de Consell de Pastoral, es van
revisar les qüestions pendents de l'última acta, i es va donar
una àmplia informació de 17 punts. No cansem la gent amb
massa reunions, però sí, potser, amb massa matèria. Seria
preferible una freqüència de reunions que les fes més curtes?
N'hem parlat, però no hem pres una decisió.
Corals:
• L'Orfeó, durant aquest trimestre, ha tingut cinc actuacions:
26-04 Missa cantada a la Floresta, en ocasió d'unes Noces
matrimonials.
10-05 Concert a Juneda, en una trobada de primavera de
tres Corals.
24-05 Missa cantada i concert, en el casament de Roser
Elías Baget.
01-06 Missa cantada i concert, en les Noces matrimonials
de Francesc Pach i Teresina Perelló.
15-06 Concert a Belianes, en una trobada de quatre Corals,
per commemorar el 40è. Aniversari de l'Orfeó Belianenc.

• El dia 7 de juny, la Coral Infantil participa en la trobada “
Juguem Cantant”, a Lleida, ben preparats i contents. Tan
preparats, que la directora del Concert va felicitar les nostres
monitores, perquè es va adonar que el grup d'Arbeca sabien
be totes les cançons i cantaven amb ganes i ben afinats. És
un premi per un bon treball!
Economia i Obres:
• El dia 20 de maig, la Parròquia va rebre una subvenció de
l'Ajuntament de 600 ¤, per l'ús sociocultural de dependències
de l'Abadia.
• Amb l'aprovació del Consell Parroquial, s'ha obert un
passadís central a la Sala d'Actes de l'Abadia. Les butaques
que s'han tret es posaran al Cor de l'església per a ús,
principalment, dels cantaires de les dues Corals. També se
n'han col·locat 13 als porxos del pati, davall de l'escenari, el
qual serà revestit de suro, per raó d'estètica i acústica. Aquests,
i molts altres arranjaments, els ha proposat i realitzat,

desinteressadament, el nou membre del Consell Parroquial,
Ramon Tilló. Moltes gràcies, per ampliar el Voluntariat
parroquial!
Relacions:
• Els amics romanesos han disposat de la nostra Església,
dues vegades, per als seus actes religiosos; el 27 d'abril, per
a la celebració de la seva Pasqua ortodoxa, i el 17 de maig,
per a la celebració d'un casament.
• El dia 26 d'abril, un bon grup de feligresos arbequins es va
afegir a la Vetlla de Pregària a Montserrat, que cada any
organitza la parròquia de Malda.
• Com hem dit en parlar de les actuacions de l'Orfeó, el dia
1 de juny van celebrar, a la missa major, les Noces d'Or
matrimonials, en Francesc Pach i la seva esposa Teresina
Perelló. Festa realment emotiva, festa una mica de tots, car
la seva assistència a cada missa dominical ha anat creant
lligams d'amistat i una especial valoració positiva.

ARXIPRESTAT
• D'entre les activitats arxiprestals d'aquest trimestre, en
destaquem cinc:
• Els dissabtes 29 de març i 12 d'abril, es va celebrar, a
Arbeca, un Curset arxiprestal per a Lectors i Monitors litúrgics.
El van preparar i portar a terme Mn. Antoní, Mn. Anton,
Anna Mª Morera, de Belianes i Rosa Mª Codines, de l'Espluga
Calba. Els assistents, que van ser uns 50, en varen quedar
molt contents. Se'ls va donar molt material per estudiar i
recordar, i van demanar de completar el curset amb una
reunió d'intercanvi, de pràctica i de conclusions.
• 06-04 Aplec arxiprestal a Vallbona de les Monges. Ben
organitzat, i la gent, satisfeta, sobretot amb la conferència
magistral, perfecta, interessantíssima de l'historiador Manuel
Fuentes, arxiver diocesà. Una cosa a tenir en compte: tots
vam comentar, que a Vallbona no es pot fer l'Aplec al mes
d'abril, perquè es passa fred. L'assistència va ser bastant
bona.

• 17-05 Pelegrinatge jubilar a Tarragona, amb 4 autocars.
Es tracta de la celebració dels 1.750 anys del martiri del
nostre primer bisbe, S. Fructuós, amb els diaques Auguri i
Eulogi a l'amfiteatre de la ciutat. Una organització complexa,
però ben reeixida. Mereixen lloança especial els guies voluntaris
que ens van acompanyar en les quatre visites. Segur, que la
trobada arxiprestal al cor del nostre Arquebisbat, ha millorat
el nostre sentit de pertinença a l'Església de Tarragona.
• 31-05 Última sessió de curs de “Trobar-se en la Fe”. La
conferència ens la va donar Mn. Armand Puig, amb la qualitat
a què ens té acostumats. El col·loqui va resultar animat.
L'assistència podia ser millor, però va estar limitada per altres
activitats culturals.
• 11-06 Clausura del curs arxiprestal a Arbeca, amb dos
actes: Una pregària a la capella del Santíssim, i un sopar de
germanor a la saleta del pati de l'Abadia.

Vivències
En record d'Adelina Pau
Conec l'Adelina des que tinc ús de raó, de ben petita la veia
entrant i sortint de casa com és costum en les bones amistats
dels pobles. Sabia sense que ningú ho hagués expressat que
valia molt i que a casa l'estimaven. Són coses que les vius i
que vas incorporant sense adonar-te'n perquè formen part
del propi pac emocional.
Amb el temps he conegut millor l'Adelina. Vaig poder veurela de prop, vaig poder entendre com es pot ser extraordinari
i discret alhora, com ser bo sense fer-se propaganda, com
es pot ajudar amb senzillesa, com animar i posar "vida" a les
situacions, com aconsellar bé sense atabalar ni pressionar.
Vaig comprendre millor l'Adelina després de la mort de la
nostra estimada filla Maria perquè d'alguna manera ella me
la recordava.

Va dir Irena Sendler, infermera polonesa i salvadora de 2.500
nens dels camps nazis, "No es planten llavors de menjar,
es planten llavors de bondats. Tracteu de fer un cercle de
bondats, aquestes us rodejaran i us faran créixer més i
més". El cercle de bondats que va conrear Adelina la va fer,
a més, feliç.
Va dir el Mossèn el dia de l'enterrament entre altres coses,
tot enllaçant amb l'evangeli que tocava, "l'Adelina era la sal
de la terra, una persona amb llum". Em va semblar del tot
adient i la gent hi varem estar tots d'acord. La seva presència
aportava sempre positivitat.
Ara, des de la Dimensió de la Llum, l'Adelina seguirà ajudant
a la família i amistats i sent focus de llum per a tots.
M. Carme Sans Moyà
Barcelona, juny de 2008

