Ho diu la Bíblia
A cura de Manel Morgades i Rosell

La carta de Jaume, de la qual n'he tret el fragment que avui us presento, té una estructura epistolar perfecta. Jaume és el
personatge que la signa. Els entesos ens diuen que no saben ben bé de quin Jaume es tracta. Està escrita en un grec excel·lent
i inclou referències de l'Antic Testament. Es adreçada a cristians de cultura hel·lenística. Fou escrita entre l'any 80-100 després
de Crist.
He triat aquest text per donar la benvinguda a la nostra Parròquia de Sant Jaume a Mn. Manel i a la Rosa M. Ells són ara els
caps visibles de la nostra comunitat cristiana i com a tals, poso a la seva boca les paraules de Sant Jaume exhortant la comunitat.
L'alliberament de l'home passa per Jesucrist i el Manel i la Rosa M. ens hi ajudaran. Benvinguts a casa.
POSAR EN PRÀCTICA LA PARAULA DE DÉU (Jm. 1, 19-26)
Germans meus estimats, vosaltres ja sabeu moltes coses, però heu de ser promptes a escoltar i lents a parlar o a irritar-vos.
L'home que està irritat no obra segons la justícia de Déu. Per tant, abandoneu tot comportament indecorós i tota mena de
mal, i acolliu amb dolcesa la Paraula plantada en vosaltres, que té el poder de salvar-vos.
Poseu en pràctica la Paraula i no us limiteu a escoltar-la, que us enganyaríeu a vosaltres mateixos. Perquè el qui escolta la
Paraula i no la posa en pràctica s'assembla a un home que contempla la seva pròpia cara en un mirall: es mira, se'n va i a
l'instant s'oblida de la cara que feia. En canvi, el qui s'emmiralla en la llei perfecta, la llei de la llibertat, i hi persevera -no pas
escoltant-la i després oblidant-la, sinó posant-la en pràctica-, aquest serà feliç de practicar-la.
Si algú es té per religiós, però no domina la llengua, s'enganya a ell mateix: la seva religió és buida.

Garbellant

A cura de M. Teresa Quintana i Capdevila

Quan la Verge va Infantar
Quin silenci enmig dels pins!
Ni un ocell, ni un oreig d'aire.
Miro al Cel, sentint la flaire
que m'endinsa cor endins.

En el pèlag de l'oblit,
quantes veus hi han naufragades!
Sols la Veu les ha salvades
del soroll enterbolit.

«Mentre un silenci tranquil
tot el món embolcallava».
A mitja Nit devallava:
EL VERB-DÉU, com neu gentil.

No es mou res, l'entorn calmat
pertot el bosc meu de "fades".
Escoltant notes callades,
ben despert he somniat.

Silenci embaumat, boscà,
d'emmudida cantarella.
Centelleig de l'Hora Aquella
quan la Verge va Infantar.

Jacint Verdaguer

EDUCAR
"Penso que els pares d'avui i des de faja un cert nombre d'anys han
renunciat a educar. Sovint es confon entre l'educació que han de donar
els pares i allò que s'entén com l'educació escolar. Hi ha una part
indispensable de l'educació que només els pares poden donar als seus
fills. L'educació que pertoca als pares és tot allò que cal fer perquè un
infant pugui ser un individu capaç de superar la societat en la qual viurà.
És fonamental acostumar l'Infant a l'esforç al més aviat possible i ensenyarli que no se li pot donar tot allò que vol i quan ho vol. Fins al
passat decenni, el principi de relació entre pares i fills era que els nens
havien de complaure els pares. Avui s'ha invertit el sistema i tots els
pares busquen complaure els seus fills. Això compromet totalment la
forma d'educar els fills".

Parròquia de Sant Jaume, d'Arbeca

Núm. 72. Nadal 2008

Ara i aquí
ABANS I ARA
El dia de la Santa Creu em feia càrrec de la parròquia
d'Arbeca. Avui aprofito aquest senzill, però interessant
mitjà de comunicació que té la nostra parròquia, per
presentar-me a tots els Arbequins, tot expressant-vos les
meves esperances i il·lusions. Permeteu-me que us obri
una mica el meu cor car sols comunicant-nos ens podem
conèixer.
Alguns de vosaltres -els grans- ja em coneixeu un xic per
aquells tres anys (del
setembre de 1972 a
l'octubre del 75) que
vaig passar entre
vosaltres. Han passat
33 anys!!! quants
canvis en els nostres
pobles i les nostres
parròquies... canvis en
positiu i en negatiu,
que ara no es hora
d'analitzar.
Quan l'any 1972 venia
a Arbeca, venia amb la
il·lusió de poder estar
amb Mn. Anton, al qui
ja coneixia pel fet de
treballar amb ell a
l'arxiprestat en els dos anys que portava de rector de
Belltall i Ciutadilla. La seva profunditat de pensament, el
seu compromís social, el seu tarannà dialogant m'ajudà
a acceptar la proposta de vicari seu que em feu el Dr.
Josep Pont i Gol, en aquell moment Mn. Anton, a més
de rector d'Arbeca era Vicari Pastoral de Zona.
D'aquesta estada com a vicari en tinc un gran record,
eren temps de molta efervescència; a nivell d'església
estrenàvem el Concili Vaticà II i un nou Arquebisbe, el
Dr. Josep Pont i Gol, home de casa nostra; i a nivell
social, es constituïa l'Assemblea de Catalunya i el poble
despertava a uns nous temps. Per a mi aquets anys varen
ser una verdadera escola, no sé si vaig donar molt, sí sé

que vaig rebre molt i des d'aquí en dono les gràcies a Mn.
Anton i a tots els que vàreu ajudar-me: catequistes,
monitors de l'esplai, membres del Consell Parroquial aquí vaig aprendre el que era un Consell Parroquial- i
amics.
Avui no vinc a trobar el passat, sinó el present; aquest
present que està fet de moltes persones d'aleshores, però
amb 33 anys més a sobre i amb moltes altres que no
conec i que vull conèixer, servir i estimar. Us demano que
m'hi ajudeu.
Avui, la meva il·lusió
és, en part, retrobarme amb Mn. Anton;
com vaig dir, en el
moment de prendre
possessió de la
parròquia, ara tinc
ocasió de tornar una
mica del que d'ell he
rebut. Em sento joiós
de poder-lo acompanyar en la seva
jubilació i de fer
possible que continuï
estant a casa seva i
amb els seus, car la
rectoria i la parròquia
d'Arbeca, és la seva
casa i és la seva parròquia.
Estic il·lusionat pel repte que porta venir a la parròquia
d'Arbeca en el moment en que es forma l'agrupació: Els
Omellons, Belianes i Arbeca. Fer de rector d'una agrupació
parroquial, -en el meu cas, de dues- és impossible fer-ho
en solitari, demana un equip de pastoral. Equip que avui
el formem Mn. Anton, la Rosa M. i un servidor, però que
espero el podem ampliar amb altres seglars de les diferents
parròquies. La formació d'equips de pastoral és el repte
que avui té la nostra Església, aconseguir-ho és tasca de
tots. Com ahir, avui també espero trobar la vostra
comprensió i ajut per aconseguir-ho.

Aldo Naouri - (Líbia) - Metge pediatre - "La Vanguardia"
.../...

Avui, en arribar a la parròquia me l'he trobada mancada
d'infants i gent jove, com malauradament ens passa
generalment en la nostra Església, però sobretot hi he trobat
a faltar a molts d'aquells joves que, en els anys setanta, eren
l'esperança de la nostra Església i del nostre poble. Ells, varen
ajudar a fer que la nostra parròquia es comprometés a fons
amb el poble i al mateix temps lluitaren per aconseguir les
llibertats democràtiques del nostres pobles. A aquests em
dirigeixo especialment i us dic, que de la mateixa manera

que el nostre poble continua necessitant del vostre optimisme
i del vostre compromís, també la parròquia necessita de la
vostra presència i de la vostra col·laboració
I acabo repetint un cop més que estic a la vostra disposició,
i demano al Senyor que Ell guiï els nostres projectes i beneeixi
el poble d'Arbeca i l'Agrupació Parroquial.
Manel Borges Anguera, rector.

Es fa saber ...
PARRÒQUIA

A cura d’Anton Bru i Borràs

Demografia (període de Sta. Creu a Nadal)
Baptismes: 28-09-08 Maria Miquel Argerich.
Casaments:20-09-08 Glòria Navés Sans, d'Arbeca,
amb Xavier Salvadó Solé,
de Puigverd d'Agramunt.
Exèquies:

07-09-08
14-09-08
26-09-08
14-10-08
16-10-08
21-10-08
21-10-08
27-10-08
03-11-08
15-11-08
15-11-08
18-11-08

Magdalena Brugal Fuguet, 80 anys
Rosita Sarrat Berengué, 67 anys
Ramon Culleré Sans, 83 anys
Manuel Giménez Gámez, 49 anys
Antoni Elias Ribera, 96 anys
Rosa Serra Aubach, 84 anys
Antonieta Sumalla Canela, 80 anys
Antonieta Roset Safont, 91 anys
Pepita Timoneda Tarragó, 82 anys
Bonifacio Egea Alarcón, 87 anys
Joaquim Aldomà Motlló, 71 anys
Antonio Diaz Rubio, 83 anys

Acció Pastoral
Culte:
• La missa dels dies entre setmana passa a celebrar-se a les
10- Mn. Manel ve els divendres i concelebra amb M. Anton.
Els dos van portar la comunió als malalts de les 14 cases que
es visiten habitualment. Ho van fer entre els primers divendres
d'octubre i novembre.
• Aquest any, no hi ha hagut missa al Cementiri, el dia de
Difunts, per caure en diumenge. Sí que s'hi va fer una Pregària
i el res del Rosari, el dia de Tots Sants.
• S'ha pres la decisió de no celebrar funeral a la tarda de
festes de precepte: si es dóna el cas que dues famílies necessitin
fer el funeral del seu familiar en el mateix dia de festa, es
celebrarà un sol funeral pels dos difunts, a la mateixa Missa
Major.
• La tradicional missa de Santa Llúcia es va celebrar a les 10
del matí, ja que va caure en dissabte, el dia 13.
• La Celebració Comunitària de la Penitència, abans de les
festes de Nadal, es va fer el divendres, dia 19 a 2/4 de 8 del
vespre.
• La “Missa del Gall”, si bé encara es va fer a Arbeca, a 2/4
d'11, fou, també, la de les parròquies de Belianes i dels
Omellons. L'any vinent la Vetlla Pasqual se celebrarà a
Belianes. Cada Agrupació de Parròquies tindrà una sola
Celebració solemne, dins un sistema de rotació. Tothom

entendrà, que, amb dos capellans no es poden fer, per separat
i en set esglésies, ni la Vetlla Pasqual ni la Missa del Gall. Ens
hem d'adaptar a la nova situació i mentalitzar-nos, abans,
tots plegats.
• Mn. Manel ha demanat un nou voluntariat, i s'ha ofert Mª
Pilar Elies Sánchez la qual tindrà cura dels llibres sagramentals.
Catequesi:
• Ha començat el nou curs de Catequesi d'infants i adolescents
amb un nou sistema d'organització: Mn. Manel, en una
primera part, es fa càrrec d'una sessió conjunta, amb mitjans
audiovisuals d'última hora, i, en una segona part, les catequistes
s'encarreguen, per seccions, dels inscrits a cada curs. La
Catequesi es fa els dimarts i divendres, cada curs a la mateixa
hora, i disposa de tres locals diferents.
• Després del Consell Parroquial, les catequistes han estat
el primer voluntariat que ha convocat Mn. Manel. La reunió
va ser el dia 23 de setembre.
• El dia 22 d'octubre començà un nou Curs Bíblic. Que
dirigeix el Manel Morgades. L'últim dimecres de cada mes
és el dia en què es reuneixen els inscrits a la Catequesi Bíblica.
• S'han celebrat dues misses dedicades a la Catequesi
parroquial: dies 19 d'octubre i 21 de desembre. En la primera
data, es va fer, també, el tradicional dinar de germanor de
catequistes.
Càritas:
• Només en deu dies Mn. Manel ha convocat dues reunions
de Càritas: el 22 de novembre i el 2 de desembre. Es tracta
de revisar l'estructura i ampliar amb nova gent, el Voluntariat.
• Sembla que va endavant - i pot ser ja a les portes - la
col·locació d'un contenidor de Càritas de Lleida a la nostra
Vila.
Consell Parroquial i voluntariat:
• Mn. Manel va convocar una segona reunió del Consell
Parroquial per al dia 3 d'octubre. Déu n'hi do, la feina que
es pot fer només en una hora i mitja, quan no es perd temps
i es modera bé una reunió.
• Com a coordinadora general en la pastoral de les set
parròquies que porta Mn. Manel, la Rosa Mª, laica amb
nomenament episcopal, va convocar, també, la resta de
voluntariats: lectors litúrgics, monitors de cant, neteja,
ornamentació, llantions, residències, arranjaments, . . .
Corals:
• El nostre Orfeó ha tingut les següents actuacions, de
setembre a desembre
20-09 en el casament de la Glòria Navés
28-09 a la festa Major dels Omellons, en què es va fer
el canvi de Rector, entre Mn. Joan i Mn. Manel.

08-11 en l'acte, al Centre Recreatiu, del “ Corre-llengua”.
13-12 també al Centre, en l'acte de la Marató
24-12 a la Missa del Gall.
Cal destacar els tres actes del 40è. Aniversari de la Coral,
com a Orfeó de veus mixtes, celebrats el dia 5 d'octubre:
missa cantada, breu concert al Monument de la Coral i
Concert, amb la participació de les Corals de Juneda i
Belianes, a la tarda, a l'Església.
• La Coral Infantil, l'Encís ha perdut, enguany, el grup de
Mitjans-Grans. Però n'ha quedat, d'aquest grup, un grupet
de flautes, que toquen d'allò millor, i ajuden les actuacions
dels Petits. Aquest grup el formen 23 cantaires de 3 a 7
anys. Són una joia, i formen molt regularment en els assajos
setmanals. Han col·laborat, també en els actes de la Marató,
i estan preparant el Concert que les Corals faran el 4 de
gener de 2009.
Relacions:
• El dia 25 d'octubre, dins les festes de la Fira i a petició de
la Regidoria de Cultura, la Sala d'Actes de l'Abadia acollí la
representació 'una obra de teatre.

• La missa vespertina del 22 de novembre es va celebrar a
intenció de la família Gotsens-Torné: noces d'or matrimonials
i fill difunt Josep.
• El dia 29 de novembre, Mn. Anton, en representació de
la Parròquia i a petició de Mn. Manel, assistí a la inauguració
de l'Exposició de pintures del Cogul, ubicada al Centre Cultural
Municipal.
• Els dies 9 i 17 de desembre, un representant de la biblioteca
del Seminari de Tarragona recollí una bona quantitat de llibres
de l'antiga biblioteca i d'altres dependències de l'Abadia. Mn.
Manel i la Rosa Mª han sabut trobar la millor destinació a
molts dels vells llibres, que tants anys van estar a disposició
dels arbequins...
• Els dies 14 i 18 de desembre, van rebre homenatge per
el seu Centenari, respectivament, Concepció Pedrós Baget,
i Faustí Sans Vilà. La primera el rebé a missa Major, i el
segon, a domicili.
• L'horari de despatx del Sr. Rector, Mn. Manel, és
el següent: dimarts i divendres, de 8 a 9 del vespre.

ARXIPRESTAT
A cura de Rosa M. Sànchez i Cornadó

Com sabeu, l'inici d'aquest curs
ha vingut marcat per canvis
en la direcció de les
parròquies, de fet, però, en
l'equip de treball pastoral de
l'arxiprestat només s'hi ha
notat el canvi del rector de
l'agrupació de l'Albi, Cervià de
les Garrigues, La Pobla de
Cérvols i El Vilosell, els altres
continuem les mateixes
persones amb la novetat de
dos mossens que han passat
de rectors a adscrits.
El lema que hem adoptat per aquest curs és: “Els altres”
som tots. A través d'aquesta frase contradictòria, som
convidats a treballar durant aquest curs en una línea de

vivència, d'obertura i integració, acollint els diferents, invitant
a formar un sol poble amb la força de l'Esperit.
Iniciàvem el curs d'arxiprestat el 26 d'octubre amb la Jornada
Jubilar Diocesana. Hi participàrem un bon nombre de
persones, tots els pobles hi foren representats. Prèviament,
a l'Eucaristia del dia 19, es feu memòria a cada parròquia
del sant o beat, la presència del qual portàrem a Tarragona.
Amb la catedral plena i l'introducció de tants exemples de
santedat al llarg de la història, tinguérem una experiència
ben singular de sentir-nos Església diocesana i enviats a donar
testimoni.
El Recés d'Advent, el dia 30 de novembre, ajudats per la
Laia de Ahumada, ens conduí a unes reflexions sobre les
característiques femenines: la vida que en el nostre entorn
cal portar, impulsar, protegir, capacitar..., aspectes tan presents
en la dinàmica d'aquest temps litúrgic, dimensions a les quals
tot ésser humà ha d'aprofundir.

Vivències
En record de la nostra mare Antònia Sumalla Canela.
Ara que ens ha deixat, que difícil és parlar d'ella en passat.
Amb la seva senzillesa, alegria i bondat, obria el seu cor a
tothom.
Era una persona que sempre tenia paraules càlides quan ens
ajudava. Una persona que es feia estimar pels qui l'envoltàvem.
Una persona que quan menys s'ho esperava, el destí la
sorprengué... però que amb el seu afany per no veure'ns
apenats, va afrontar amb valor la seva malaltia.
Aquests dies ens hem acomiadat d'ella, amb un adéu
multitudinari que ens serà difícil d'oblidar. Hem vist que el
poble també l'apreciava, i no tenim paraules per agraïr totes

les mostres de condol i de suport que ens han estat tan
propers, en uns dies envoltats de llàgrimes i de records.
El nostre consol per tant sentida pèrdua, serà per mitjà d'un
amor que ella va sembrar al llarg de la nostra vida, serà
reviure aquells moments indelebles on tota la família ens
uníem.
Per tots aquells moments farem que la seva empremta i la
seva fe perdurin per sempre més en els nostres cors. Se n'ha
anat, però la farem viva recordant-la, juntament amb el nostre
pare Batiste.
Els seus fills i néts.

