Vivències
Estimats padrins!
Em sento trista per no tenir-vos; però també sento pau i
satisfacció perquè penso que vaig fer tot el que vaig poder
per vosaltres. Us he estimat tant que penso que mai no podré
oblidar-vos ! Voldria que el vostre record fos el nostre alè per
seguir la nostra vida. Sento haver-vos fet enfadar algun cop:
quan, de petita, no volia menjar; quan desobeïa; quan tocava
les vostres coses personals i quan esvalotava tots els animalets
de casa vostra.
Padrina: quina alegria tan gran em donaves quan et venia a
veure a l'hospital i em rebies amb el teu somriure més dolç.
Deies que la meva presència, no només t'agradava sinó que
et feia bé i et donava tranquil·litat... Fins i tot em renyaves
si cridava a les auxiliars d'infermeria de la planta. I com
m'agradava que la teva companya d'habitació et digués:
“quina néta que tens, Adelina”.

Padrí: quan et vaig regalar la gosseta Mica, sé que vas estar
molt content. És que et feia molta companyia! Gràcies padrí
per les vegades que em vas tenir a la falda i per les carícies
que em feies perquè estigués quieta. Recordo que era un
belluguí i tu tenies molta paciència. Com m'estimaves!
També he descobert que vas estimar tant i tant la padrina,
que ens has deixat, per poder estar amb ella. Ho entenc! Jo,
també us he estimat molt. I tanta gent que us estimava,
perquè éreu bons i ajudàveu a tothom. Ara, sense vosaltres,
comença un nou capítol a les nostres vides. Desitjo que
s'ompli amb l'amor vostre i amb les vivències de les que tant
vam gaudir la família i els amics.
Adéu padrins.
La vostra néta
Sònia Clivillé

Ho diu la Bíblia
A cura de Manel Morgades i Rosell

Aquest any la nostra Església el dedica a l'apòstol Pau . És
un personatge fascinant. Els entesos li dediquen tota mena
d'elogis per la seva gran capacitat intel·lectual i àdhuc pel
coneixement tan profund de les escriptures i per les seves
qualitats pedagògiques. Sant Pau, és un enamorat de Jesucrist
i ho demostra amb la seva força, tenacitat i coratge a prova
de tot. Aprofitem aquesta ocasió per apropar-lo més a les
nostres vides. Com més el coneguem més l'estimarem. Aquest
fragment de la primera carta als de Corint, l'escriu des d'Efes
l'any 55 ó 56. Pau coneixia Corint. Hi va viure entre l'hivern
del 50 i l'estiu del 52, això va ser després de la missió d'Atenes
i del famós discurs a l'Areòpag (Ac. 17, 16-33) al costat de
l'Acròpoli d'aquesta ciutat grega.

LA CRIDA DELS MÉS FEBLES (1 Co. 1, 26-31)
Germans, fixeu-vos qui sou els qui heu rebut la crida: no n'hi
ha gaires de savis a la manera d'aquest món ni gaires d'influents
o de bona família. Ben al contrari, Déu, per confondre els
savis, ha escollit els qui el món té per ignorants; per confondre
els forts, ha escollit els qui són febles als ulls del món. Déu
ha escollit gent que no compta, els qui el món menysprea;
ha escollit els qui no són res per anul·lar els qui són alguna
cosa. Així ningú no es pot gloriar davant de Déu. És gràcies
a ell que vosaltres esteu units a Jesucrist, ja que Déu ha fet
d'ell la nostra saviesa, la nostra justícia, la nostra santificació
i la nostra redempció, perquè, tal com diu l'Escriptura, si algú
és gloria, que es gloriï en el Senyor.

Garbellant

A cura de M. Teresa Quintana i Capdevila

VACANCES!
TASTA LA VIDA I LES COSES
SENZILLES
No per anar més lluny estaràs més descansat.
Tots aquests cotxes,
aquests milions de casetes mòbils
que van l'una rera l'altra,
gasten energia, contaminen l'atmosfera
i cansen l'home.
Amb poca distància en téns prou:
és la que separa en tu l'interior de l'exterior.
El que interessa és la vida interior.
Si no hi regna la pau, no trobaràs pau en
lloc.
Però si la pau i la joia habiten en el teu cor,
ja pots anar on vulguis...
que tindràs bones vacances!

NORD - SUD
Un ric industrial d'un país del Nord, va quedar horroritzat en veure un
pescador d'un país del Sud tranquil·lament ajagut a l'ombra de la seva barca
i fumant una pipa.
-Per què no surts a pescar? -li preguntà l'industrial.
-Ja he pescat prou per avui -respongué el pescador.
-I per què només pesques el que necessites? -va insistir l'industrial.
-I què en faria de la pesca?
-Doncs, guanyaries quartos! -li féu l'industrial- I amb quartos podries comprarte un motor per la barca. I amb motor podries anar mar endins i pescar més
peixos. Pescant més peixos guanyaries prou per comprar-te unes xarxes de
nylon, que et servirien per pescar més i guanyar més diners.
Aviat guanyaries per tenir dues barques i fins i tot quatre o cinc. Llavors
series tan ric com jo.
-I de què em serviria? -preguntà el pescador.
-Podries reposar i gaudir de la vida -respongué l'industrial.
-I que et creus que estic fent? -li contestà tot rient el pescador.
Anthony de Mello

Parròquia de Sant Jaume, d'Arbeca
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Ara i aquí
PARLAR DE DÉU, parlar de l'home.
Aquest curs, la catequesi de confirmació l'hem feta amb
l'objectiu de parlar de Déu des de la Bíblia i endinsantnos en la realitat de les persones que s'han deixat
modelar per Déu i intenten viure segons Ell
en el sí de l'Església.
No és gens fàcil parlar de Déu, i menys als
joves i encara menys avui, que estem immersos
en una societat materialista i hedonista, en
un temps de banalització de gairebé tot.
La perplexitat que és dibuixava a la cara
dels joves en parlar de Déu d'una manera
normal, sense complexos, era sorprenent
però comprensible, car en l'ambient de
casa, institut, carrer, esbarjo, ... és un
tema obsolet.
Transmetre la Fe avui no és fàcil. Abans
es feia des de l'autoritat o la imposició
i volent-la demostrar com si fos quelcom
tangible. Això a la llarga va provocar,
junt amb altres condicionaments
ambientals, a un rebuig total al missatge
que havia de ser alliberador. Parlar de
Déu com qui té la possessió
absoluta sobre la veritat s'ha
demostrat que no porta a enlloc,
perdó, porta a l'allunyament
definitiu de Déu.
Parlar de Déu és parlar de
l'home, per tant implica allò que
vivim i mostrem amb els nostres
actes i amb la nostra experiència.
Conèixer el Déu de Jesucrist és
viure una aventura per aproparnos a l'home total que és el Fill de
Déu.

Aquesta aventura cal viure-la amb coratge per
a ser diferents dins la complexitat del nostre
món. Parlar i viure segons Déu és
introduir en el vocabulari quotidià una
novetat que trenca les maneres de
pensar, sentir i actuar en la vida de cada
dia. Aquesta novetat és la que volem
oferir als nostres joves.
Ho fem encoratjant-los -a la
mesura que podem- a acollir els
valors de l'Evangeli: la gratuïtat
mitjançant la donació del nostre
temps sense reserves - que és
el bé més preuat-, la tendresa
que ens esponja el cor i ens fa
sentir a prop dels altres sense
condicions, la bellesa que hi ha
al món que la podem descobrir
si estem desperts i atents als
designis de Déu, estar sempre
disposats a perdonar i a ser
perdonats, per poder començar de
nou i reeixir en el nostre esforç.
La perplexitat del primer dia de
catequesis es va anar modelant, i els
joves, si més no, van entendre que hi
ha una altra manera de viure més
humana i per tant cristiana. Potser
és una gota d'aigua al mig de l'oceà,
tanmateix tinc fe que és una ditada
d'amor al cor de cada u.
Parlant de Déu parlem de l'home i
del seu alliberament personal i col·lectiu.
Si entenem això assumirem allò de Sant
Joan que diu “La veritat us farà lliures”.
Manel Morgades i Rosell

Es fa saber ...
PARRÒQUIA

A cura d’Anton Bru i Borràs

Demografia (període de Pasqua a St. Joan)
Baptismes: 24-05-09
24-05-09
24-05-09
24-05-09

Arnau Bayona Cerros
Marina Motlló Gispert
Xavi-Ninel Piñol Anghelescu
Blau Ricart Sola

Primeres Comunions: 24-05-09 Gerard Aldomá Vall,
Arnau Bayona Cerros, Isabel Elies Tilló, Joel González
Jiménez, Guillem Minguella Abad, Genis Morgades Roca,
Marina Motlló Gispert, Joan Marc Moya Martinez, Àurea
Piñol Anghelescu, Jaume Reñé Sorribes, Blau Ricart Sola,
Isidre Potrony Mateu.
Confirmacions: 18-07-09 Roger Balagué Motlló, Montse
Conillera Solé, Lluc Morgades Roca, Vanessa Moyà Garsaball,
Anais Moyà Garsaball, Roger Pelegrí Pijoan, Antoni Perera
Sellés, Noemi Potrony Mateu.
Casament: 02-05-09 Aida Teixidó Dalmau, d'Arbeca,
amb Eduard Solani Garcia,
de Bellcaire d'Urgell
Exèquies:

05-04-09
08-04-09
20-04-09
25-04-09
04-05-09
25-05-09
25-05-09
10-06-09
17-06-09

Marina Duch Nadal, 93 anys
Mercè Ribera Moyà, 84 anys
Miquel Queralt Navés, 82 anys
Raimunda Bosch Monells, 100 anys
Joan Gotsens Aixalà, 61 anys
Consol Moyà Balagué, 87 anys
Núria Tarròs Ribera, 82 anys
Nati Cabestany Terés, 92 anys
Jaume Capdevila Marimon, 73 anys

Acció Pastoral
Culte:
• Recordem, que, al segon diumenge de Pasqua, es dóna
l'oportunitat de batejar a la tarda: sempre hi ha famílies, a
les quals no els va bé fer-ho al matí. Aleshores, no hi ha
missa major al matí, sinó que se celebra a la tarda amb
batejos. Enguany, els romanesos, ens van demanar l'Església
per celebrar la seva Pasqua ortodoxa, que queia precisament
aquest mateix dia d'octava de la Pasqua catòlica. Van haver
de celebrar-la en una hora intempestiva ( a les dues), per no
coincidir amb l'horari de la nostra celebració baptismal.
Malgrat això, ompliren l'Església com cada any. Aquesta
vegada, la celebració pastoral ortodoxa fou més solemne que
mai, car quatre seminaristes seus cantaren a veus tots els
cants, durant els cinc quarts que va durar la celebració.
• El dia 27 d'abril, festa de la Mare de Déu de Montserrat,
vàrem tenir el funeral d'una de les nostres centenàries, la
Munda del Jan. Es va combinar perfectament el condol amb
la solemnitat festiva de la patrona de Catalunya: va ser un
funeral especialment festiu, que la família va comprendre i
agrair.
• A partir d'enguany, són els seglars els qui s'encarreguen de
fer el Mes de Maria i el del Sagrat Cor: dues de les antigues
i tradicionals devocions.

• El dia 24 de maig, festa de l'Ascensió, vuit nens i quatre
nenes van celebrar la 1a Comunió. És una festa que espera,
no solament la Parròquia, sinó també tot el poble. Com
sempre, l'Església plena de gom a gom; amb la comprensiva
manca de silenci, però amb els sentiments i la il·lusió de
pares i fills, de padrins i padrines i de tants familiars i
acompanyants com a protagonistes. Aquest any, Mn. Manel
ha donat a la festa un aire nou, molt adaptat a la psicologia
dels infants, que els ha tingut més al seu costat, al presbiteri,
que als bancs, podríem dir, de “planta baixa”.
Allí, però, també els parlà “ a punta de micròfon”, tot a punt
pel diàleg. Era la seva festa, i és just que s'ho passessin bé.
Catequesi:
• Han continuat les sessions de Catequesi cíclica, de 1a
Comunió i de Confirmació, a càrrec de Mn. Manel, Manel
Morgades i catequistes.
• Dins la catequesi preparatòria de Confirmació, els 8 joves
que s'hi preparen van tenir contacte amb dos cristians que
dediquen la vida al servei dels altres: la Rosa M. Sánchez,
laica en missió pastoral al nostre arxiprestat, i el monjo de
Poblet, pare Lluc, prior del Monestir. Tant els joves com els
catequistes van quedar impressionats amb les seves explicacions
i vivències.
• Són molt freqüents les reunions de tipus formatiu i funcional
amb les catequistes. La plena i entusiasta dedicació de Mn.
Manel a la Catequesi, és nota d'identitat de la nova etapa
pastoral arbequina. I la contribució del voluntariat en aquest
camp és per donar-ne gràcies a Déu.
• El dia 7 de juny, 8 catequistes de la nostra parròquia han
participat a Tarragona a la Trobada Diocesana de Catequistes.
Càritas:
• És una altra nota d'identitat, com la de la Catequesi. I val,
exactament, per a Càritas, tot el que acabo de dir referent
a la Catequesi.
• Han seguit amb constància les reunions amb l'objectiu de
reorganització i renovació en aquest camp tan important de
la pastoral parroquial.
• En l'àmbit de les Jornades Culturals, Càritas parroquial va
organitzar una taula rodona sobre Càritas a la Sala dels
Jubilats, acte que completava l'exposició sobre valors i
voluntariat, muntada a la mateixa sala.
• La nostra Càritas parroquial, el nostre Ajuntament i el
Consell Comarcal de les Garrigues han començat a organitzar
un servei de suport domiciliari per atendre persones grans
o amb discapacitat. A la Biblioteca s'apunten els qui volen
participar en aquest servei, i a l'Ajuntament els qui el necessiten.
Després convocaran una reunió informativa.
Consell i Voluntariat:
• El dia 29 d'abril es va celebrar una reunió, amb convocatòria
general, per organitzar l'Aplec Arxiprestal d'Arbeca.
Allí es va fer llista de tot el que comportava l'organització de
l'Aplec, i cada assistent va anar triant la tasca que considerava
més al seu abast.
• L'última reunió del Consell Pastoral va ser el dia 12 de
juny. Dos dels cinc punts de l'ordre del dia van ser: informació
dels diversos representants i comissions del Consell, i valoració
del funcionament de la parròquia en la nova etapa.

Corals:
• El dia 26 d'abril, la Coral Infantil “L'Encís” va participar a
la ja anunciada Trobada d'Agramunt. Va ser un èxit, malgrat
la inseguretat de pluja, i tots en van tornar força contents.
Ara preparen una actuació de sorpresa en una propera
celebració.
• La Coral “L'Harmonia”, va donar amb èxit el tradicional
Concert de Caramelles de Pasqua, participà en el casament
de l'Aida i l'Eduard del dia 2 de maig, i també prepara la
participació en el casament del 27 de juny entre el Jordi i
la M. Victòria.
Economia i Obres:
• S'han acabat, en part, les obres de l'Abadia ja anunciades:
s'han posat, noves i segures, les portes de l'entrada i de les
escales que porten al primer i segon pis, i s'han posat dos
panys segurs a la porta de la rectoria. També s'ha col·locat
un porter automàtic amb imatge. També es posaran, el més
aviat possible, unes reixes de seguretat. Al principi, es va
qüestionar el fet d'haver tapat els dos finestrals de l'entrada

principal, però ara la gent ho té entès i assumit.
• A mida que es van fent les obres, es van pagant, no estem
“en números vermells”. Quant a obres i col·lectes Mn. Manel
ens ha passat aquestes dades económiques: Cost de les obres,
fetes i pagades, 6967,93 Euros. Campanya de Mans Unides,
1071 Euros. Campanyada de Càrites diocesana de les festes
de Nadal, 1674,62 Euros. Campanya de Càritas parroquial,
amb l'almoina penitencial, i la col·lecta del dia de la 1a
Comunió, 989,25 Euros.
Relacions:
• La Parròquia ha estat convidada a l'homenatge del dia 12
de juny, amb motiu de la jubilació de Maribel Giné, Montserrat
Valls i Xavier Vidal, mestres de les nostres Escoles Municipals.
També s'ha passat invitació individual, per part de l'AMPA
del CEIP ALBIRKA, a Mn. Manel, Mn. Anton i a la Rosa
M., per al sopar fi de curs. Una tercera invitació ha estat per
a l'homenatge, el dia de Sant Joan, als qui enguany celebren
els 80 anys o les Noces d'Or de matrimoni.

ARXIPRESTAT
A cura de Rosa M. Sànchez i Cornadó

Recollim les referències a
l'últim tram del curs que hem
volgut marcar amb el lema:
“Els altres” som tots.
El dissabte 9 de maig a
l'abadia d'Arbeca, tingué lloc
una conferència sobre
litúrgia, a càrrec de Mn.
Joan Curieses, de gran
interès per a tothom i
especialment indicada per
aquelles persones que
intervenen en la preparació
de l'església o que presten serveis durant la celebració de
la missa. Com sempre fou un goig retrobar-se amb la
persona i estil didàctic de Mn. Joan.
El diumenge 17 de maig la nostra parròquia i poble, fou
el marc de la festa major del nostre arxiprestat: l'Aplec
Arxiprestal. Al matí, els assistents, repartits en dos grups
i acompanyats dels guies oficials, feren una descoberta
cultural de diversos espais de la vila o del poblat dels Vilars.
Dinar al local de jubilats i una mica més de temps per
descobrir Arbeca. El concert dels orfeons de Belianes i
Arbeca i unes peces cantades o musicades pel cor parroquial
de Rocallaura. Tot seguit tancà la festa l'Eucaristia presidida
pel Sr. Arquebisbe, que fou l'acte amb més participació;
la diada, com sempre, tingué un marcat accent germanívol.
El dissabte 23 de maig, tingué lloc l'última conferència
d'aquest curs corresponent a la formació: Trobar-se en la
Fe. El tema: La Resurrecció creadora de la comunitat,
anava a càrrec de Mn. Joan Miquel Bravo, rector de les
parròquies de L'Albi, Cervià de les Garrigues, La Pobla de Cérvoles i El Vilosell.
Com a última trobada del curs arxiprestal, el diumenge 7 de juny, festa de la Santíssima Trinitat, hi hagué l'Aplec de Pregària
als Omells de Na Gaia. Unes 60 persones dedicàrem una hora de la tarda per pregar junts tot deixant-nos conduir per l'apòstol
Pau. Tot seguit compartírem una estona molt agradable al local del poble amb un generós aperitiu.

