L’Any Litúrgic
L’Església Catòlica, celebra l’obra salvadora
del Senyor al llarg de l’any. L’any litúrgic, representa la celebració actualitzada de les
etapes més importants d’aquest pla salvador.
Cada setmana, el diumenge, commemora la
seva resurrecció, i cada any la celebra especialment, juntament amb la Passió, en la màxima solemnitat la PASQUA.
La Pasqua és la mes important de totes les
festes cristianes; des de l’any 325 se celebra
el diumenge següent a la lluna plena (14 del
mes hebreu de nissan), desprès de l’equinocci de primavera, i a partir d’aquesta data s’organitza el calendari de l’any litúrgic.
(Extret de: J. Urdeix, Litúrgia bàsica)
Colors litúrgics:
Blanc: Simbolitza pau i alegria. Es fa servir en
les festes mes importants: Nadal, Pasqua i
festes dels sants no màrtirs
Vermell: Simbolitza la sang martirial i la força
de l’Esperit Sant. Es fa servir el Divendres
Sant, per la Pentecosta i en les festes dels
sants màrtirs.
Morat: significa preparació espiritual i penediment. Es fa servir durant l’Advent, la Quaresma, en el sagrament de la Penitencia i des
de la reforma de Pau VI també en els enterraments.
Verd: Simbolitza esperança. Es fa servir en el
temps de durant l’any.
Blau Cel: Simbolitza puresa i virginitat. Es fa
servir només als territoris espanyols en la solemnitat de la Inmaculada Concepció.
Rosa: simbolitza una parada en el rigor penitencial. Es fa servir el tercer diumenge d’Advent (diumenge Gaudete); i el quart diumenge de Quaresma (diumenge Laetare).
Mn. Joan Ma Anglès

En el mes de les Tereses
A l’arribada a aquests pobles de les Garrigues i
l’Urgell sorprèn molt la quantitat de senyores
que porten el nom de Teresa. I ara som a les portes del mes d’octubre, el mes de les dues Tereses doctores de l’Església.
La primera, en ordre cronològic, és Santa Teresa
de Jesús, la d’Àvila. La seva festa es celebra el 15
d’octubre. Nascuda el 1505 i morta el 1582, ella
va ser la reformadora del Carmel Descalç femení.
I del masculí ja que Sant Joan de la Creu, que gairebé es pot dir que fou el seu novici, estendria
entre els frares l’obra de la Mare Teresa.
En un temps que a les dones es prohibia l’accés a
la lectura, ella es dedica a escriure llibres per a
les religioses del seu orde, perquè tinguessin formació i sobretot visquessin una espiritualitat veritablement arrelada en el Crist.
Quan escriu i, atès que havia estat perseguida
per la inquisició, no oblida mai de
posar-se sota el govern de les
autoritats eclesiàstiques... En el
fons per tirar endavant el seu
projecte, projecte que sense
dubte venia de Déu.
El seus escrits encara són actuals,
tot i la dificultat del seu castellà
antic, per acompanyar-nos cap al
Senyor.
L’altra Doctora de l’Església és Santa Teresa de
l’Infant Jesús, o santa Teresina. Nascuda a Alençon (França) el 1873 i morta de tuberculosi el
1897 al Carmel de Lisieux. Amb només 24 anys i
després de 9 al monestir ha merescut de ser reconeguda com a Doctora de l’Església i Patrona
de les missions .
Com a carmelita descalça assolí
la descoberta del Déu que és
amor i misericòrdia, recuperant,
en cert sentit, per a l’Església
una lectura sempre més evangèlica de la fe cristiana. La seva festa és l’1 d’octubre
Com veieu les Tereses teniu
unes bones guies on fonamentar sempre més i
millor el paper de les dones en l’Església i aportar la lectura de l’evangeli des de la sensibilitat
femenina. Moltes felicitats!!!
Mn. Lluís Noguero
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La saviesa de la Creu
Hem celebrat la Novena de la Santa
Creu, una devoció molt arrelada al nostre
poble d’Arbeca.
Contemplar la creu és contemplar un
instrument de tortura. Però per a nosaltres, cristians, és contemplar el camí a la
vida. Perquè aquell va ser el camí que va
acollir Jesús per a la nostra redempció.
Ell “s’abaixà i es feu obedient
fins a la mort, i una mort de
Creu” però encara no ho creiem.
Encara avui, és un escàndol pels
ben pensants i els que es creuen
poderosos. Abaixar-se per l’altre
i deixar que l’altre em rebaixi.
Ens hauria de doldre no adonar
-nos que encara no hem entès
prou el sentit de la Creu. Que
encara no hem entès que “ell,
que era de condició divina, no es volgué
guardar gelosament la seva igualtat amb
Déu, sinó que es va fer no res: prengué la
condició d’esclau i es féu semblant als homes”.
La creu ens empenyi amb força a negar
els nostres suposats privilegis. Ell era de
condició divina, però nosaltres tenim deler de divinitzar-nos davant dels altres, de
ser els més i els millors.
Ell no es volgué guardar gelosament la
seva igualtat amb Déu, però nosaltres ens
aferrem a un privilegis que suposadament

ens són deguts pels altres. No suportem la
veritat, no suportem la correcció, no suportem que ningú ens vagi al davant.
El Senyor es va fer no-res perquè nosaltres sabéssim que som quelcom. Perquè
entenguéssim fins a quin punt Déu ens
estima i com som d’urgits a estimar-nos
entre nosaltres. Fins a quin punt només
l’amor en pot apropar a Déu.
En mirar la Creu no hem de
veure uns instrument de tortura, hem d’aprendre a veure el
camí de la nostra vida. La coherència va ser el motiu de la seva
crucifixió. L’amor va ser el motiu de la seva crucifixió. La fe va
ser el motiu de la seva crucifixió.
No ens entretinguem més a trobar falsos motius de crucifixió
per part dels altres. Allunyemnos de la queixa, la crítica, el
rebuig. El Senyor a la Creu va oferir el perdó al lladre confiat i nosaltres massa sovint neguem el perdó, judiquem i crucifiquem.
La saviesa de la Creu és fer-se petit pels
altres, és buscar el bé dels altres, és cercar
en tota situació com podem extreure un
motiu, una manera, de fer que l’altre tingui vida i en tingui a desdir. La saviesa de
la Creu és estimar a fons perdut posant
tot el que som i tenim en mans del Pare a
imatge del seu fill Jesús.
Lluís i Joan

HO DIU LA BÍBLIA
“Fills meus, no estimem amb frases i paraules, sinó amb fets i de veritat. D'aquesta
manera coneixerem que som de la veritat i
davant de Déu mantindrem en pau la nostra consciència. Perquè, encara que la
consciència ens acusi, Déu és més gran que
la nostra consciència i ell ho sap tot. Ara
bé, estimats, si la consciència no ens acusa,
podem estar plens de confiança davant de
Déu i obtindrem d'ell tot el que li demanem, perquè guardem els seus manaments
i fem allò que li plau. I aquest és el seu manament: que creguem en el nom del seu Fill
Jesucrist i que ens estimem els uns als altres, tal com ell ens ha manat. Els qui guarden els seus manaments estan en Déu, i
Déu en ells. I coneixem que està en nosaltres per l'Esperit que ens ha donat”. (1Jn
3,11-24)
Sovint parlem de l’amor en abstracte i
sant Joan, a les seves cartes, s’encaparra
en que la nostra resposta sigui amb fets i
de veritat.
“No estimeu amb frases i paraules”...
Aquest, tot sovint és l’amor dels infants als

ES FA SABER…
Concepció Motllò

DEMOGRAFIA: De S. Joan a la S. Creu
BAPTISMES :
25 de juliol: Gina Gil i Sans
EXÈQUIES :
16 d’abril: Ramón Quintana Bové
18 de juny: Albert Sans Sumalla
7 de juliol: Rosa Ribera Serra
31 de juliol: Teresa Roset Saureu
4 d’agost: M. Carme Moragues Baró
22 d’agost: M. Dolors Balcells Perera
7 de setembre: Elena Aixalà Queralt

pares. Els estimen amb abraçades i petons
però... aiii!!! quan els neguen algun caprici... I no estem tant lluny. Voldríem que tot
anés segons el nostre desig. I descuidem
que el nostre desig hauria de ser fer la voluntat del Pare que se’ns ha manifestat en
Jesucrist: “que creguem en el seu nom i
ens estimen els uns all altres, tal com ell
ens ha manat”.
Ens convé recordar sovintejadament com
ens ha estimat el Senyor. Més en aquests
dies que celebrem la santa Creu.
“Crist es féu per nosaltres obedient fins a la
mort... i una mort en creu!”. Però abans
s’havia fet petit per nosaltres, per donarnos vida, infant per portar-nos vida, adult
per portar-nos al Pare, present a l’Eucaristia per ser el nostre aliment en el camí,
força en la seva presència mitjançant l’Esperit Sant...
La Santa Creu sempre ens és una crida a la
humilitat, a la voluntat de servei, a l’amor
als altres fins i tots quan les nostres paraules i gestos són rebutjats.
La santa Creu ens convida a estimar-la no
de lluny. Sinó quan se’ns fa present en el
tracte dels altres. Allà comencem a entendre el “perdona’ls que no saben el que fan”
del Senyor Jesús.

ACCIÓ PASTORAL:
CULTE
- El dissabte dia 25 de juliol, festa de Sant
Jaume Apòstol, patró de la nostra parròquia,
la missa es va celebrar a les 7 de la tarda.
- El dia 13 d’agost, a les 6 de la tarda, se celebrà a l’església parroquial la missa en commemoració del Beat Marià Mullerat Soldevila.
- Dissabte 15 d’agost se celebrà la missa de
Festa de la Mare de Déu a les 12 del migdia,
a l’església parroquial.
- La Novena de la Santa Creu se celebra del
6 al 14 de setembre, a les 8 del vespre.
Aquest any “Seguint les set paraules de Jesús a la Creu”.

- Catequesi d’infants 2020-2021:
Cal omplir i lliurar a les catequistes la fitxa d’inscripció de trobareu a la web de la
parròquia. Aquest és l’enllaç: http://
www.parroquiaarbeca.cat/serveis/perpreparar-i-celebrar-la-primera-comunio/
- CÀRITAS:
Com tots sabeu Càritas no tanca les portes en temps de vacances. No tothom pot
fer uns dies de descans i Càritas, ni en temps
de pandèmia, tanca les portes i respon amb
el que més sap fer: tenir les mans obertes a
tothom i també als nous vinguts.
Com ja sabeu, també us comuniquem
que tots els divendres últim de més de 4 a 6
de la tarda, es reparteixen aliments a qui ho
necessita.
- RELACIONS:
. El 15 d’agost, en sortir de la missa major, a la plaça de l’església, es va fer el “Ball
de Valencians” de l’Esbart Dansaire d’Arbeca, acompanyat pels Grallers la Revolta.
. El diumenge dia 16 d’agost, a 2/4 d’1 del
migdia, a l’església, es va fer la IX Edició del
Garrigues Guitar Festival “Memorial Emili
Pujol“ amb Jacob Cordover. El guitarrista internacional ens va presentar un concert evocatiu que jugà amb les vibracions i les energies que sumen en el transcurs d’un concert
en directe entre el músic i el públic.
- Primeres comunions:
El passat 30 d’agost la comunitat visqué
una gran festa. Després d’aquest any tant
difícil pel COVID, era el dia en què sis infants
participaven per primer cop de la taula de
l’Eucaristia. Fins el darrer moment fent canvis d’horaris, estructuració de la celebració,
patint no fos cas...
Hem d’estar contents i agraïts, com a
parròquia, als pares i mares d’aquests infants i a les seves catequistes que es van
oferir en tot per ajudar a fer possible la celebració. Un goig els infants i un goig les seves
famílies i les seves catequistes!
Són: Carlota López Frutos, Júlia Calvera
Farregut, Ada Perera Farregut, Jan Gaya Esteve, Ingrid Berengué Moyà, Gina Gil Sans.

I ara per la confirmació!!!

GARBELLANT
N’hi ha un Pastoret a dalt de la serra
que plora d’amor de dia i de nit;
l’amor l’ha baixat del cel a la terra
mes, ai!, ha son pit cruelment ferit.
.
Qui l’ha enamorat és una pastora
que abeura son Cor de pena i d’oblit;
sos passos seguint Ell plora que plora,
mes, ai!, amb son pit cruelment ferit.
.
I diu lo Pastor: —Ai trist de qui em deixa,
puix deixa pel fang lo goig infinit!
Veient-la allunyar lo Cor se m’esqueixa,
mes, ai!, és mon pit cruelment ferit.
.
A un arbre ha pujat per si l’obirava,
los braços ha obert cridant-la afligit;
allí de dolor sa vida s’acaba,
mes, ai!, té son pit cruelment ferit!
Mn. Cinto Verdaguer
(Inspirat en el poema de
Sant Joan de la Creu “Un
pastorcico”)

