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ARA I AQUÍ

També els adults que en el seu moment van
crear projectes de creixement vital amb
l’acompanyament de la pròpia història personal.
La motxilla va carregada d’anys de vida, i
s’esforcen per anar actualitzant el contingut
en el seu dia a dia a còpia d’obres tangibles,
d’aprenentatges eterns i de silencis participats.

DRET A DECIDIR
Finals del mes de maig. Capvespre d’un dia
clar, embolcallat de tímida marinada. Vesprada
generosa en assistència i sensibilitat. Silenci ...
Sembla que, fins i tot, el cor es relaxa i esplaia
el seu tac...tac.

Decideixen els joves i decideixen
els adults.
Què cal decidir?

Asseguts als bancs multi funcionals, miren i
escolten. S’obre la motxilla personal de joves
i adults. Records llunyans, vivències properes,
agraïments eterns. Emocions contingudes i
emocions bessades. Silenci...

Allò que dóna senzillesa a la vida. A cops amb
molts interrogants, però, sempre, amb el cor
posat en tot el que ens pot donar pau i assossec,
joia i confiança per construir, entre tots, un món
millor en el qual tot ésser humà hi tingui cabuda.

A prop, l’oliver gegant, amorós, deixarà caure
els seus fruits en la gran borrassa estesa,
mentalment, enmig de la munió d’assistents.
Quan estarà ben plena, cadascú carregarà a la
seva motxilla aquell grapat de llavors i fruits
que, entre tots, s’hi ha posat.

M. Teresa Quintana i Capdevila

Arpada a arpada, ha anat caient almostes
d’esforç, d’amistat, de secrets compartits,
de rutines marcades, d’esperança, de pors,
de destins incerts, de drets adquirits i de
responsabilitats arribades de puntetes.

És l’hora de decidir. Qui? Què?
Qui? Vosaltres els joves. Els qui hem ajudat a

créixer amb paraules belles i testimonis d’esforç
i treball. Els qui hem volgut donar eines per
discernir i encarar camins de construcció honesta
i justa. Els qui hem alimentat amb caliu familiar
i amb aigua viva.
Vosaltres, heu de prendre decisions, perquè
el món és vostre.
Sigueu fidels a la càrrega de la motxilla
personal.
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ES FA SABER…

I el dia 18 de maig quatre nenes i dos nens,
varen rebre el sagrament de la 1ª Comunió.

Parròquia

A cura d’Anton Bru i Borràs
i Concepció Motlló i Sans

DEMOGRAFIA (període de Pasqua - Sant Joan)
Baptismes: 18-05-14 Mariona Perera Ribera
Confirmació: 10–05–14 Rut Morgades Roca,
Sònia Gotsens Espina,
Sílvia Reñé Sorribes
Primera Comunió: 18 – 05 – 14
Claudia Alonso Palau, Anna Capdevila Pinyol,
Gerard Culleré Navés, Mariona Perera Ribera,
Clara Perera Miret, Roger Solé Abellan
Casaments: (No n’hi ha hagut cap).
Exèquies:
21–04–14 Josep M. Carulla Motlló, 78 anys
21–04-14 Magdalena Domènec Sans, 87 anys
06–05–14 Josefa Moyà Ribera, 95 anys
09–05–14 Jaume Timoneda Sans, 79 anys
28–05–14 Amadora Fernández Lopez, 73 anys
30–05–14 Josepa Pané Fallada, 95 anys
31–05–14 Domènec Ramon Sabanés Solé, 87 anys
03–06–14 José Jiménez Espada, 72 anys

Grup de Primera Comunió amb Mn. Manel.
Foto Concepció Motlló

És una festa que s’espera, no solament la
Parròquia, sinó també el poble. Com sempre
l’Església plena de “gom a gom”.
Amb l’acabament del mes de maig es donen
per finalitzades les classes de catequesi dels
nostres infants i joves. També el curs Bíblic
per a adults.
El dia 23 de maig els dos grups de catequesi
infantil, es varen reunir per comentar i
revisar la seva festa, amb una bona tertúlia
entre ells. La parròquia els obsequià amb
una bossa de llaminadures.

ACCIÓ PASTORAL

CULTE

CÀRITAS

Durant tot el mes de maig i juny, es va fent
el mes de Maria i el del Sagrat Cor. Els dies
feiners, a les deu del matí i els diumenges, a
les sis de la tarda. Són els mateixos laics els
qui preparen les celebracions.

Aquest any s’ha recollit 1.323 euros del
sopar Solidari. Aquests diners s’han destinat
íntegrament a Càritas d’Arbeca. Càritas vol
donar les gràcies a tots els col.laboradors:
família Perelló–Giné, pels ous, a Hort–Calvís,
per les pomes, ca la Maria i fruites Jordi pels
tomàquets, i a la Cooperativa Arbequina per
l’oli i les olives.

CATEQUESI
El dia 10 de maig, a les vuit del vespre, el
Sr. Arquebisbe administrà el sagrament de la
Confirmació a tres noies de la Parròquia. Fou
una celebració digna i emotiva.

També als artistes locals, per fer possible la
vetllada. A tots ells, gràcies.
Els dies 6 i 7 de juny, el grup que forma
part de Càritas d’Arbeca va col.laborar en
la recollida del banc d’aliments als centres
comercials de Caprabo i Carrefour de les
Borges Blanques.

CORAL
La Coral està fent, des de l’últim Nadal, una
adaptació dura de supervivència, motivada
per l’estat de salut del seu director: la
fibrosi pulmonar, malaltia progressiva i sense

L’Arquebisbe, Mn. Manel, les confirmants
i els seus padrins. Foto: Família Gotsens-Espina
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Arxiprestat

medicaments curatius. Per tant, és impossible
una millora. Les radiografies i els tacs cada
any demostren aquest empitjorament.

A cura de Rosa M. Sànchez i Cornadó
El diumenge de la Santíssima
Trinitat, tal com va essent
habitual, es conclou el curs
de les activitats arxiprestals
amb l’Aplec de Pregària.
Aquest any, el 15 de juny,
en una tarda assoleiada i de
marinada forta ens retrobarem al Santuari
del Tallat. El Jordi i l’Antoni, els eremites

Mn. Anton dirigint la Coral.

Per tant, la sortida de la situació passa perquè
la Teresina faci els concerts amb cançons
pactades i amb l’ajut del director. Així es va
fer ja per Pasqua amb resultats excel·lents.
Tant la Directiva com els cantaires estimen
tant la Coral, que faran tots els esforços
necessaris per seguir fent, si més no, els
quatre concerts tradicionals que durant tants
anys s’han fet al poble: Nadal, Pasqua, Festa
Major i Onze de Setembre.
Des d’aquí volem felicitar la Coral l’Harmonia
pel concert que ens va oferir per Pasqua.
La presència de Mn. Anton va emocionar a
tots els presents a l’acte. Que sigui per molt
temps. FELICITATS!

El Tallat. Fotos Rosa M. Sànchez

RELACIONS
El dia 26 d’abril, quatre membres de la
nostra comunitat, varen assistir a la Vetlla
a Montserrat.
El dia 25 de maig, a l’església d’Arbeca va
tenir lloc la celebració de la boda de la
filla anglesa d’una arbequina afincada a la
Gran Bretanya. Va ser molt espectacular
per la quantitat de gent vinguda del país
dels nuvis i per tal com es va desenvolupar
la cerimònia.Va ser digna i emotiva. En
acabar, el grup de diables d’Arbeca i l’Esbart
Dansaire obsequiaren tots els presents amb
unes danses típiques de Catalunya. Tots els
assistents, anglesos i catalans, quedaren
fascinats.

que hi viuen, com sempre ho tenien tot
preparat per l’ocasió. Ens reunírem unes 60
persones als peus de Santa Maria resant les
vespres de la Solemnitat i agraint el curs que
s’acaba. Tot seguit, en un dels menjadors
col·lectius compartírem salutacions, refrigeri
i conversa.
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VIVÈNCIES

celebrar-ho amb una trobada festiva, es
mobilitza per fer possible materialitzar
aquest reencontre.

La porta dels 70 anys

L’objectiu prioritari era trobar-nos
tots. I tots, volia dir TOTS! És a dir, els
qui resideixen a Arbeca i els qui, per
circumstàncies diverses, es troben en
altres indrets. També vam fer presents
els qui no van poder venir i en especial els
qui ja no hi són però que espiritualment
portem al cor i als quals es va retre un
homenatge especial.

Quan en el camí de la vida personal
entres per la porta que condueix al
70è aniversari, sembla a primera vista,
que tot continua més o menys igual.
Res important ha canviat, les mateixes
rutines, els mateixos problemes, les
mateixes alegries... fins que un bon dia
arriba una trucada telefònica:
T’esperem!

El lloc que es va consensuar per fer molt
especial la trobada fou a Món Sant Benet,
un lloc ideal per una diada inoblidable
on tots vam poder gaudir d’un cap de
setmana en un entorn d’una excepcional
bellesa natural i espiritual.

Això et recorda que, a més a més de la
teva família ordinària existeix una altra
família, potser una mica oblidada però
que també és molt important, la dels
amics i amigues de la mateixa edat amb
qui tenim moltes vivències en comú i
molts records per compartir.
Junts vam iniciar una primera infància
que ens va ajudar a créixer. Després vam
entrar en una segona infantesa durant la
qual vam aprendre a relacionar-nos entre
iguals. Més tard ens vam introduir de
ple en el màgic estadi de l’adolescència
en què junts esbrinàvem entre dubtes,
clarors i foscors els misteris i aventures
d’una vida que anàvem teixint plegats
amb plors i somriures, amb tristeses i
alegries, amb projectes, èxits, fracassos i
complicitats... I així, any rera any s’anava
configurant, alhora, el nostre propi i
particular destí.

Món Sant Benet. Foto Arxiu.

Els arbequins septuagenaris i les seves
famílies, donem gràcies a Déu per haver
fet possible aquest esdeveniment! Moltes
gràcies.

Tornant a la providencial trucada
telefònica, (T’esperem!) resulta que un
grup d’aquesta família septuagenària que
conserva la il·lusió de reviure el passat i

Joan Vigatà i Brufau

Barcelona

Això et recorda que, a més a més de la teva família ordinària existeix
una altra família, potser una mica oblidada però que també és molt
important, la dels amics i amigues de la mateixa edat amb qui tenim
moltes vivències en comú i molts records per compartir.

4

HO DIU LA BÍBLIA
A càrrec de Manel Morgades i Rosell
“Pau, Siles i Timoteu, a l’església dels
tessalonicencs, que viu en Déu Pare i en
Jesucrist, al Senyor. Us desitgen la gràcia
i la Pau.”

Déu ens ha considerat aptes per
a anunciar l’evangeli que ens
ha confiat; per això prediquem
no pas mirant de complaure els
homes, sinó mirant de complaure
Déu, que examina els nostres
cors.

Així comença aquesta carta de Sant Pau.
Els entesos diuen que va ser escrita l’any
49, possiblement des de Corint. Per tant
és el text més antic del Nou Testament.
Explica l’activitat missionera de Sant Pau
i els seus col·laboradors. És el primer
testimoni escrit que ens parla de Jesús
com a Fill de Déu i alliberador dels homes.
Pau afirma que anuncia l’evangeli del Déu
de Jesucrist. Això passava molt abans que
fossin escrits els quatre Evangelis. Així
doncs, la Bona Nova de l’Apòstol és la de
Nostre Senyor Jesucrist. Us recomanem
que llegiu tota la carta. És molt bonica.
Per començar us en oferim uns versets.

Actual església ortodoxa grega dedicada a Sant
Pau, a la ciutat de Salonica (abans Tessalonica)

L’ACTIVITAT MISSIONERA. (1 Te. 2,1-8)
“Tots recordeu, germans, que la nostra estada entre vosaltres no va ser infructuosa.
Com ja sabeu, acabàvem de sofrir maltractaments i injúries a Filips, però el
nostre Déu ens va donar valentia per a anunciar-vos el seu evangeli enmig de grans
dificultats. I és que la nostra predicació no s’inspira en l’error, ni en intencions poc
netes, ni busca l’engany. Déu ens ha considerat aptes per a anunciar l’evangeli que
ens ha confiat; per això prediquem no pas mirant de complaure els homes, sinó
mirant de complaure Déu, que examina els nostres cors. Com ja sabeu, mai no vam
adular ningú, ni ens inventàvem pretextos per a guanyar diners: Déu n’és testimoni.
Tampoc no buscàvem honors humans, ni de part vostra ni de part d’altres, si bé,
com a apòstols de Crist, us hauríem pogut fer sentir el pes de la nostra autoritat.
Ben al contrari, ens vam comportar enmig vostre amb tota dolcesa, com una mare
que cria i dóna escalf als seus fills. El nostre afecte per vosaltres era tan gran,
que estàvem decidits a donar-vos, no tan sols l’evangeli de Déu, sinó fins i tot les
nostres pròpies vides. Tant us havíeu fet estimar!”
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GARBELLANT
A càrrec de M. Teresa Quintana i Capdevila

El viatge del papa Francesc a Terra Santa
Pau VI, l’any 1965, fou el primer papa en viatjar a Terra Santa; el 2000, Joan Pau
II, hi anà tot commemorant l’any del Jubileu i el papa emèrit Benet XVI, l’any
2009. Del 24 al 26 del proppassat mes de maig hi ha peregrinat el Papa Francesc.
En aquesta curta ressenya voldria destacar algunes de les moltes coses que el fan
diferent.

Per fi s’ha fet realitat l’abraçada tant esperada. “Ho hem aconseguit”.

Trobada dels tres mandataris. Foto Arxiu.

La preocupació ecumènica

Portador de pau

*En aquest viatge a més de tot el seguici
normal, cal destacar que l’han acompanyat
dos grans amics seus: el rabí Abraham Skorka,
rector del Seminari Rabínic Llatinoamericà
i el professor musulmà Omar Abboud,
president de l’Institut del Diàleg interreligiós
de Buenos Aires.

-Davant el president de l’Autoritat Nacional
Palestina, Mahmud Abás, digué: “la pau és
difícil, però viure sense pau és un turment...
És necessària una solució pacífica per a
Síria...” “La pau no es compra ni es ven”
(24 de maig).
-A Betlem invità al president Mahumud
Abás i al de l’estat d’Israel, Simon Peres, a
una trobada al Vaticà per pregar junts per
la pau a l’Orient Mitjà. (La tarda del dia 8
de juny, diumenge de Pentecosta, es féu
realitat aquesta invitació amb la reunió dels
protagonistes a Roma).

*Per primera vegada, representants de les
diverses religions cristianes com: els grecoortodoxes, armenis ortodoxes i franciscans
catòlics han resat junts i públicament en el
Sant Sepulcre.
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- A l’anada a la plaça del pessebre a Betlem,
i amb un fet no previst, el Papa feu parar el
cotxe i en baixà per resar al mur de separació
aixecat per Israel i que separa Cisjordania. El
Papa va estar cinc minuts amb silenci i amb
el cap tocant el mur. En acabar i sense dir
res, pujà al cotxe per continuar el seu viatge.

SANT JOAN
Foc i records

Hivern. D’infant, teníem foc a terra;
mon germà i jo seiem en un piló.
Era glaçat tot l’oli de la gerra,
la mare el desglaçava en un racó.
Un dia es botà foc a la fumera.
Queien bocins de sutge amb cremallots.
Mon germà i jo ens férem endarrera
d’empeus, quiets, com dos estaquirots.

El Papa Francesc pregant al mur de Cisjordània.
Foto Arxiu.

(I jo em pregunto: ¿qui diu que no hi ha
mur?)
- En el llibre de visita del Museu de l’Holocaust,
va escriure:

Passà l’hivern. Vingué la primavera.
Pluges d’abril. Maig: rossinyols cantant...
Tornà l’estiu i allò que tant s’espera:
la Nit del Foc, vetlla de Sant Joan.

«En la vergüenza de lo que el hombre,
creado a imagen y semejanza de Dios, fue
capaz de hacer. Con la vergüenza de que el
hombre se haya hecho dueño del mal; con
la vergüenza de que el hombre, creyéndose
dios, haya sacrificado así a sus hermanos.
¡Nunca más!! ¡Nunca más!!»

Es feia cada barri la foguera.
La nostra amb fum, brases espetegant...
S’hi cremava la vella calaixera,
la colla la saltàvem tot xalant.
Es portaven molt buides les butxaques.
Per tant, coets pocs, moltíssim pocs!
Això sí, les fogueres eren maques!
No hi havia, tampoc, Castell de Focs.

Manuel Borges i Anguera, rector

Que el món tomba, ho sabem i ho sabíem.
Ara, del Canigó ens ve la Flama
que és símbol català d’una proclama.
Som temps distints d’aquells que abans
vivíem...
No tot va al foc, ni tot és canviant,
segueix ferma la nit de Sant Joan!

El Papa al mur de les lamentacions. Foto Arxiu.

Josep Sànchez i Moragues
Sant Joan del 2014

Us recordem el web de la Parròquia

www.parroquiaarbeca.cat
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ENTREVISTA

Si una persona no pensa en la vellesa quan
hi arriba li sobta. S’hi ha de pensar perquè
l’existència no s’acaba mai.
6.- La vellesa, la veieu com una etapa de
apertura o de clausura?
Suposem que està en funció de les possibilitats
de cadascú. Per a nosaltres és d’obertura
perquè a més d’anar cada tarda una estona a fer
companyia a les persones de la Residència, la
Rosa es dedica a pintar quadres i a mi m’agrada
molt llegir, entre altres coses.
7.- Sou grans....però us estimeu!! Quines
actituds, quins valors heu conreat perquè sigui
així?
Per a nosaltres és important la tolerància, saber
perdonar i no tenir enveja.
8.- Una dita popular diu: el títol més gran és
haver estat padrí/na!!! Us ha passat això a
vosaltres?
Som padrins i besavis. Estem molt contents de
la nostra família, primer els nostres dos fills,
la Blancaneus i en Xavier; després van venir els
quatre néts, la Mar, l’Albert, la Gisela i en Jordi.
I ara la nostra néta Gisela és mare d’un nen
preciós, en Marc, de 2 anys que és la joia de tots
plegats.

A cura de M.Carme Llobera Sorribes
N’hi ha que, per ser feliços, pensen que han
d’aconseguir alguna cosa que encara no tenen. I,
mentrestant, la vida se’ls escapa i desaprofiten
les mil petites ocasions quotidianes que poden
aportar-nos gotetes de felicitat. La Rosa i en
Ramon, cada dia són com uns àngels bons per
a les persones que les envolten perquè troben
el moment per fer realitat allò tan bonic de
fer companyia. Senzillament, fer companyia,
esdevenir company d’aquell que pateix, alleujarlo una mica, si més no, fer-li costat.

Foto feta per M. Carme Llobera. Abril 2014

Per ser realment gran, s’ha d’estar amb la
gent, no per damunt de la gent (Montesquieu).

1.- Després de visitar cada dia la Residència,
penseu que la malaltia principal de la societat
és la solitud?
En la societat s’hi troba de tot, persones que
estan soles i bé de salut; persones soles que
han d’anar a la residència per estar ben ateses,
persones que formen part d’una família però
amb deteriorament de la salut els porten a la
residència.....La residència hauria de ser per a
qui no tingui massa marge per sobreviure.
2.- Com va començar aquest procés
“d’acompanyament” a la gent de la Residència?
Anant de passeig pel carrer on construïen la
residència, un dia vam conèixer l’amo i així dia
rere dia, vam fer amistat i aquesta amistat ens
ha dut fins aquí.
3.- Es pot convertir el dolor en alegria?
No, hi ha d’haver resignació. El dolor no es calma
sense resignació.
4.- Què és la fe per a vosaltres? Raons per
creure?
La fe és esperança i l’esperança no es pot
perdre mai. Raons per creure n’hi ha perquè hi
ha esperança. Nosaltres creiem en Jesús, en el
seu missatge d’estimar. L’amor és una energia i
l’energia no es perd mai, no es veu, però se sent.
5.- Deia l’escriptor León Tolstoi que la sorpresa
més gran de la vida és la vellesa. Hi esteu
d’acord?

La Rosa i en Ramon, més que treure el cap
per damunt dels altres, el que fan és posar el
batec del seu cor al ritme dels cors que tenen
al costat.
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