Així, doncs, d’ara endavant la meva dedicació
pastoral estarà centrada en servir als cristians
d’aquestes divuit parròquies que tenim encomanades; això implica també el fet de residir, la major part del temps, entre vosaltres. Ho faig, amb
la meva esposa Enriqueta, a l’Espluga Calba. Alguns de vosaltres ja deveu saber que tinc dos
fills: una noia que és cantant lírica, i un noi, mossèn Enric, que va estar entre vosaltres l’estiu passat i que ara està seguint estudis a Roma.
El ministeri del diaca és d’època apostòlica. Podeu trobar-ne els inicis si llegiu els Fets dels
Apòstols, capítol 6, versets 1 a 6. Aquells set homes triats pels apòstols són l’inici del ministeri
diaconal.
El Concili Vaticà II va determinar que es restaurés el diaconat com a ministeri propi. La constitució dogmàtica sobre l’Església, Lumen Gentium
així ho descriu, perquè fins aleshores el diaconat
només es conferia als qui havien de ser ordenats
preveres. I afegeix: que aquest ministeri es pugui
conferir a homes casats o cèlibes. La mateixa
constitució en parlar del servei als bisbes afirma
que aquests han de tenir l’ajuda dels preveres i
dels diaques. I a més, subratlla que: el ministeri
eclesiàstic, d’institució divina, «està exercit en
diversos ordes que des de molt antic reben el
nom de bisbes, preveres i diaques» (LG 28). Així,
doncs, «per la gràcia sacramental i en comunió
amb el Bisbe i el seu presbiteri, serveixen el poble
de Déu en la diaconia de la litúrgia, de la paraula
i de la caritat […] Pertoca al diaca administrar
solemnement el baptisme, guardar i distribuir
l’Eucaristia, assistir en nom de l’Església el matrimoni i beneir-lo, portar el Viàtic als moribunds,
llegir la Sagrada Escriptura als fidels, instruir i
exhortar el poble, presidir el culte i l’oració dels
fidels, administrar sagramentals, presidir el ritu
d’enterrament i sepultura» (LG 29). En paraules
del Papa Francesc, el diaconat és una vocació
específica, una vocació familiar que reclama el
servei com un dels dons característics del poble
de Déu.
La primera missió dels ministres ordenats és la
de servir al Poble de Déu que pelegrina en un
territori concret. I en aquest territori han de tenir cura que l’evangeli de Jesús sigui proclamat a
tota criatura que hi visqui, que es procuri per les
seves necessitats espirituals i s’atengui als qui
més pateixen.

El dia de l’ordenació en el moment de rebre el
llibre dels evangelis, el bisbe diu a l’ordenand:
«Rep l'Evangeli de Crist, del qual has estat fet missatger; i creu el que llegeixes, ensenya el que
creus i practica el que ensenyis».
El diaca fa present la persona de Crist, servent
del Pare, que renta els peus als seus deixebles en
l’àpat de l’amor fratern. Encarna en el més profund del seu ésser al Senyor Jesús la nit del Dijous Sant quan, aixecant-se de taula, es va treure
el mantell, se cenyí una tovallola, i es va posar a
rentar els peus als seus deixebles (Joan 13, 25).Cal tenir en compte que el diaca no pot consagrar les espècies ni celebrar el sagrament de la
penitència, ni ungir els malalts, accions reservades al preveres per raó de l’ordenació. Forma
part del clergat i viu el seu ministeri amb la seva
esposa i en família.
Vaig ser ordenat ara farà vint-i-un anys. He servit
en diferents parròquies i en diversos àmbits de la
pastoral: marítima, caritas, catequesi, família. Els
diaques casats, per raó de la nostra situació familiar, tenim un ofici civil. Jo he estat professor
durant molts anys i he complementat el meu
temps amb la dedicació a l’església.
Mitjançant la imposició de les mans per part del
Bisbe, el diaca queda vinculat a la missió apostòlica del Bisbe i a la vocació de tota l’església. Ensenyar, santificar i guiar, doncs, constitueixen
accions pròpies del ministeri diaconal que comparteixen tots els integrants de l’orde sacerdotal,
però que, en certs casos, són pròpies dels diaques, en el sentit que formen part del ministeri
de la diaconia ordenada, perquè al diaca se li reconeix la capacitat de ser l’animador del servei
de la Paraula, i no només de la litúrgia i la caritat,
en la comunitat cristiana de la qual forma part.
Potser algú se sorprendrà que ens diguin
“mossens”. Mossèn és un tractament protocol·lari, que ve de molt lluny i només es dona als
membres de la clerecia de l’antiga Corona d’Aragó i Catalunya. Mossèn no és un ofici. L’ofici és el
de diaca, prevere o bisbe.
Dono gràcies a Déu per tot el que he rebut i a
Jesús li demano que em concedeixi poder continuar servint la seva església fins que Ell vulgui.
Us saludo ben cordialment.
Mn. Raimon Mateu, diaca
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Tornem a començar
Benvolguts i benvolgudes membres de la
comunitat parroquial i veïns i veïnes d’Arbeca, tornem a començar!
“Aigua Viva” aquest cop arriba iniciant
una nova etapa que esperem anar consolidant amb un nou equip de redacció en
quant es pugui reunir el consell parroquial
per a donar el vist-i-plau a la seva continuïtat. Ens semblava, però, que aquest
més de juny ella havia de tornar a trucar a
la vostra porta.
És de justícia agrair a l’equip de redacció
sortint tot l’esforç esmerçat en la seva
continuïtat al llarg de 28 anys i demanarlos perdó per aquelles qüestions en què
s’hagin sentit malament.
Hi ha una expressió de Santa Teresa de
Jesús al Llibre de les Fundacions (29,32)
que ve al cas. Diu ella: “Ahora comenzamos y procuren ir comenzando siempre
de bien en mejor”. Fa al cas en tots els
sentits.
Sortim d’un temps dur de pandèmia, de
confinament, de distanciament físic respecte de la família i els amics. Sortim de
múltiples experiències doloroses en acomiadar familiars i amics sense poder ferho com hauríem volgut. Sortim de veure
els esforços de molts per ajudar els altres.
Sortim potser enfortits en aquells valors
més profunds: l’amor a l’altre, el servei, la
solidaritat, el valor de la família i els

amics, la voluntat de fer feliços els qui tenim al costat...
I podem tornar a començar amb el ferm
propòsit de fer valdre això que hem redescobert en aquesta forçada aturada que
hem patit.
Sortim també de casa per retrobar-nos
com a comunitat que prega amb Jesús al
seu centre, que escolta els seus ensenyaments i s’esforça a viure’ls.
Tant de bo el nostre camí de seguiment
de Jesús ens empenyi a començar de nou
amb la voluntat ferma de viure amb major
intensitat aquell manament de l’amor que
ens donà Jesús: “Estimeu-vos els uns als
altres així com jo us he estimat”.
Tornem a començar! I fem-ho fixant la mirada en allò que hem viscut i en allò que
volem viure. En allò que hem rebut i en
allò que volem donar. Però sobretot, fixem-la en Jesús mort i ressuscitat per nosaltres.
“Ara comencem. Procurem començar
sempre de bé a millor”.
Mn. Lluís Noguero i Mn. Joan M. Anglès

Ho diu la Bíblia
“Si el teu germà et fa una ofensa, vés a tro-

bar-lo i, tot sol amb ell, fes-li veure la seva falta. Si t'escolta, t'hauràs guanyat el germà. Si
no t'escolta, crida'n un o dos més, perquè
tota qüestió ha de ser resolta per la declaració
de dos o tres testimonis . Si tampoc no els escolta, digues-ho a la comunitat reunida. I si ni
tan sols escolta la comunitat, considera'l un
pagà i un publicà. Us ho asseguro: tot allò
que lligueu a la terra quedarà lligat al cel, i tot
allò que deslligueu a la terra quedarà deslligat al cel”. (Mt 18,15-20)

La correcció fraterna que impulsa Jesús a l’evangeli és senzilla. Es fonamenta en un diàleg
d’iguals que cerquen el bé de tots. I és un
desfer-se en esforços per cercar la reintegració d’aquell que no ha obrat bé conforme als
valors de l’evangeli.
Recupero aquí les paraules del Papa Francesc,
referent a aquest aspecte i pronunciades
abans de la pregària de l’àngelus del dia 14
de setembre de 2014:
- La correcció fraterna és un aspecte de
l’amor i de la comunió que ha de regnar a la
comunitat cristiana.
- Corregir al germà és un servei, i és possible i eficaç únicament si cadascú es reconeix
pecador i necessitat del perdó de Déu.

ES FA SABER…
SAGRAMENTS:



En aquest període no hi ha hagut bateigs
ni casaments.
Ens ha deixat per anar a la casa del Pare:
- 18 de desembre de 2019: Montserrat
Mullerat Sans (no es va publicar al n. 117)
- 15 de març: Teresa Espinal Gasol
- 15 de març: Ramon Miret Colom
-20 de març: Jaume Pelegrí Safont
- 12 d’abril: Antonio Andreu Tornill
- 13 d’abril: Teresa Queralt Vidal
- 18 d’abril: Carme Sans Esqué

- La mateixa consciència que em fa reconèixer l’errada de l’altre, em fa recordar que jo
m’he equivocat primer i que m’equivoco moltes vegades.
- Jesús ens ensenya que si el meu germà cristià comet una falta contra meu, m’ofèn, jo he
d’usar la caritat cap a ell, primer parlant-li
personalment i explicar-li que allò que ha dit
o fet no és bo”
- I si el meu germà no m’escolta? Jesús suggereix una intervenció progressiva. Primer
torna a parlar-li amb dues o tres persones
més, perquè sigui més conscient de l’error
que ha comès. I si no acull l’exhortació, cal
dir-ho a la comunitat. I si tampoc escolta la
comunitat cal fer-li percebre la fractura i el
distanciament que ell mateix a provocat, fent
venir a menys la comunió amb els germans de
fe.
- La actitud és de delicadesa, prudència, humilitat, atenció a qui ha comès la culpa, evitant que les paraules puguin ferir i matar el
germà.
(Podeu llegir-lo més amplament a: https://
www.aciprensa.com/noticias/correccion-fraterna-esservicio-que-debemos-darnos-los-unos-a-los-otrosdice-el-papa-96566)

A tots ellls i a les seves famílies els encomanem a l’amor de Déu Pare i ens unim a la
seva pregària i el seu sentiment a l’espera
del dia en què els puguem acomiadar a l’església parroquial. Per tots ells s’ha pregat ja
a les eucaristies que han celebrat els mossens.
ACCIÓ PASTORAL:
 Com bé sabeu, el COVID-19 ens ha fet tancar els espais parroquials i aturar els diferents serveis. Però volem agrair el servei
amagat de les catequistes i de les persones de Caritas que no han deixat en cap
moment les seves tasques tot preocupantse sigui d’enviar material catequètic als





ductes al rebost per ajudar els més desafavorits.
Hem d’agrair a l’Ajuntament i al seu equip
de govern la iniciativa, l’interés i la implicació perquè la Setmana Santa arribés a
les llars que ho volien del nostre municipi.
Així agraïm la iniciativa municipal de fer
beneir els Rams i fer-los arribar a les llars .
Igualment la voluntat de fer arribar el missatge de Pasqua de la parròquia mitjançant Radio Arbeca.
Es preveu la celebració de les primeres
comunions pel dia 30 d’agost si Déu vol i el
COVID-19 ho permet. Preguem tots per
aquests infants i les seves famílies que
preparen amb il·lusió aquest esdeveniment.

I en el matí d'aures blanes
l'aufàbrega trobarà
altres aromes germanes
que la nit fan oblidar.
Aquesta mata olorosa
de la nit de Sant Joan
llança flaire, silenciosa,
entremig de la bravada
de la nit incendiada
per tants focs que es van alçant,
que es van alçant!

Joan Maragall, L’aufàbrega

GARBELLANT
Aquesta mata olorosa
de la nit de Sant Joan
llança flaire, silenciosa,
entremig de la bravada
de la nit incendiada
per tants focs que es van alçant.
Entremig dels núvols roigs,
el cel blau i les estrelles;
entremig dels crits de goig,
remoreig de fontanelles,
i entre el baf esbojarrant,
una flaire es va escampant
fresca, suau i candorosa:
les aufàbregues la fan:
són les mates oloroses
de la nit de Sant Joan.
Donzelles enamorades
d'un nuvi esdevenidor:
escabelleu les aufàbregues
perquè facin més olor.
L'aufàbrega escabellada
és un encenser violent;
que al llançar la flaire enlaire
augmenta l'encantament.
Quina olor més fresca i forta,
ara que els focs ja se’n van!
Sant Joan, obriu la porta
perfumada del Llevant!

VIVÈNCIES:
M’han demanat que per aquest número de la
revista expliqui quin és el ministeri que exerceixo enmig vostre, i de disset parròquies més. Què
és i què fa un diaca? Com és que està casat? Intentaré en aquestes línies fer una senzilla explicació.
Primer de tot una salutació ben cordial a la comunitat cristiana que feu camí a Arbeca i als pobles veïns. Soc mossèn Raimon Mateu i quan
escric aquestes ratlles estem en plena Pasqua
confinada. Per tant, germanes i germans que
teniu avui a les vostres mans aquest exemplar
de la revista Aigua Viva, encara que ja hagi passat: Bona Pasqua!
A primers del mes d’octubre de l’any passat vaig
ser enviat, per l’arquebisbe Joan, per ajudar a
mossèn Lluís i mossèn Joan en el servei a les
comunitats cristianes d’aquesta part de l’arxiprestat d’Urgell-Garrigues.
Fins aleshores m’encarregava de tres parròquies
al Baix Camp: Riudecanyes, l’Argentera i Duesaigües.

