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ARA I AQUÍ
MARS INFINITS
Les persones nascudes terra endins, estimem
de valent la nostra contrada i valorem l’esforç
de tantes generacions per protegir la identitat
i eixamplar, a la vegada, els nostres horitzons.
Aquest sentiment de pertinença grupal, arrela
en els cors, amara els sentiments i obre els
ulls a d’altres realitats geogràfiques, com ara
el mar i les seves platges.
L’estiu ens convida a apropar-nos a l’aigua, a
passejar per la vora al capvespre, a contemplar
l’infinitat, asseguts en una roca o, simplement
escoltar la cantarella de les ones en una nit de
silenci esplendorós.
De les lectures que hem pogut gaudir vora mar,
n’hem triat una per fer-la arribar als bons lectors
d’AIGUA VIVA:
“EXCELSIOR és el títol d’un poema de Joan
Maragall. En ell s’adreça a l’esperit i el presenta
com un navegant que va sempre mar endins.
Maragall convida l’esperit a no deixar-se dur a la
tranquil·la aigua mansa de cap port en un viatge
que no s’acabarà mai tenint sempre entorn
aigües esteses, que es moguin eternament.
Ramon Llull també utilitza la imatge d’un mar
infinit en el qual l’amic viatja: Amor és mar
tribulada d’ondes e de vents, qui no hi ha
port ni ribatge. Pereix l’amic en la mar, e en
son perill pereixen sos turments e neixen sos
compliments.
En la metàfora de Llull, el mar té un nom: es tracta
de l’amor. Per a Maragall podria ser llibertat, un
dels quans valors dels temps moderns.
La terra amb la seva immobilitat, els seus límits,
la seva seguretat, és comoditat i conformisme. El
mar, el gran mar noble, l’aventura de l’horitzó
il·luminat, és llibertat i afirmació personal,
L’única meta és el propi camí, l’actitud d’assumir
constantment, amb voluntat decidida, el repte
d’un nou més enllà.

Avui la llibertat inesgotable que Maragall contava
a l’EXCELSIOR s’ha convertit ja en l’avorriment
en què a vegades sembla instal·lat el nostre món.
No entenem que només la meta pot donar sentit
al camí, que la llibertat és tan sols una condició
per a l’amor.
No és estrany que acabem preferint la seguretat
de les opcions ja preparades de les nostres
vesprades esmorteïdes, davant de la televisió
fent zàping desmenjadament, platges roïns i
horitzons mesquins, aigua mansa de cap port.
Llull, però, sí que sap on vol anar i quin és el
camí que hi porta. Embrancat en la seva vida
pels camins d’Europa, el nord d’Àfrica i l’Orient
Mitjà ha sentit la temptació d’aquest mar sense
port ni ribatge. Però, com a bon medieval ple de
saviesa cristiana, sap desemmascarar el que és
pura veritat i ens recorda que el camí autèntic,
és un camí inesperat i sorprenent on l’amor i la
mort es donen la mà, on la vida es converteix en
ofrena a Déu i als germans. Qui vulgui salvar la
seva vida, la perdrà, però el qui la perdi per
mi i per l’evangeli, la salvarà (Mc 8,35)”
CATALUNYA FRANCISCANA.
M. Teresa Quintana i Capdevila
1

ES FA SABER…

col·lectiu; per aquesta raó, a principis del mes
d’agost es va repartir aliments a famílies de la
nostra comunitat.

Parròquia

RELACIONS

A cura de Concepció Motlló i Sans

El dia 30 de juliol, a la nostra parròquia, hi tingué
lloc una boda Ortodoxa. Els nuvis eren Diosan
Alexanara i Marele Vasile. L’Església va estar
plena de gom a gom. Des d’aquí els hi volem
donar l’enhorabona i donem testimoni de que les
religions van unides cap un mateix camí.

DEMOGRAFIA
(Període de Sant Joan a Sta. Creu)

Baptismes:

17 – 07 – 2016 Ona Elias Sans
17 – 07 – 2016 Aleix Elias Sans

Casaments:

25 – 06 – 2016 Marina Sans Busquets,
d’Arbeca, amb Joan Gener Sans del Poal.

Exèquies:
27 – 07 – 2016 Amparo Sans Cots, 92 anys
30 – 07 – 2016 Paulina Pané Fallada, 92 anys
03 – 08 – 2016 Joan Serra Sarda, 78 anys
20 – 08 – 2016 Blanca Mesalles Torres, 85 anys
21 – 08 – 2016 Maria Perera Tilló, 100 anys
26 – 08 – 2016 Lluís Bergua Lanau, 90 anys
05-09-2016 Hermínia Guàrdia Ferran, 81 anys

Fotos cedides per la família del nuvis.
Nom dels nuvis: Diosan Alexanara i Marele Vasile.

ACCIÓ PASTORAL

El dia 15 d’agost festa de la Mare de Déu, Missa
Major a 2/4 de 12 del migdia i, en acabar, a la plaça
de l’Església i a la plaça Major, Ball de Valencians
a càrrec de l’Esbart Dansaire i simpatitzants
acompanyats del Gegants i Capgrossos d’Arbeca.
També el dia 15 a les 6 de la tarda i a l’Església
Parroquial de Sant Jaume, hi tingué lloc un Concert
amb el DUO RUBIO – FRANCH. 5a. Edició del
Garrigues Guitar Festival “ Memorial Emili Pujol” .
Tota una trajectòria consolidada des de 1996.

CULTE
El dia 17 de juliol, la nostra comunitat va estar
de festa, ja que batejaren als germans Ona i Aleix
Elias Sans. Per aquest motiu la missa d’aquest
diumenge es celebrà una hora més tard.
Dilluns dia 25 de Juliol, festivitat de l’apòstol
Sant Jaume, patró de la nostra parròquia, es
celebrà l’eucaristia a les vuit de la tarda.
En motiu de la novena de Sta. Creu, i donat
que és l’any de la Misericòrdia, la parròquia ha
convidat a tots els artistes locals a presentar les
seves obres dins l’exposició artística: “les obres
de Misericòrdia”.

CATEQUESI
En aquest període de Sant Joan a Sta. Creu, per
ser temps de vacances, tots els infants estan
lliures de la Catequesi. Però, a les portes de
començar un nou curs, es comença a preparar
les respectives reunions amb les catequistes i els
pares dels infants.

DUO RUBIO_FRANCH . Foto d’arxiu

La família de la Sor Concepció Perelló Querol
va demanar a la Parròquia si en el moment de
portar-la al cementeri, podia compartir pregària
i cants tots junts. Una novetat, però plena de
respecte i amor.

CÀRITAS
Càritas parroquial ni en temps de vacances deixa
de fer el seu servei. Com sempre dóna testimoni
del que representa ser membre d’aquest
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CATEQUESI

adreçada la invitació a la conversió per tal que,
veient els senyals de la bondat divina, puguin retrobar el camí de tornada. Com diu el Salm: «Si
tinguessis en compte les culpes, Senyor, qui es
podria sostenir? Però és molt teu donar el perdó;
per això mereixes que et venerin» (130,3-4).

PAPA FRANCESC
AUDIÈNCIA GENERAL
Dimecres, 7 de setembre de 2016

El Baptista posa en el centre de la seva predicació la justícia, Jesús posa al primer lloc la misericòrdia. I els dubtes del Precursor no fan sinó
anticipar el desconcert que Jesús provocarà després amb els seus actes, amb les seves paraules.
S’entén, aleshores, la conclusió de la resposta de
Jesús. Diu: «I feliç aquell qui no em rebutjarà»
(v. 6). Rebuig significa ‘obstacle’. Jesús per això
prevé sobre un perill particular: si l’obstacle per
creure són sobretot les seves accions de misericòrdia, això significa que es té una falsa imatge
del Messies. Benaurats en canvi aquells qui, davant els gestos i les paraules de Jesús, glorifiquen
el Pare que és al cel.

28. És la misericòrdia el que salva (cf. Mt 11,2-6)
Benvolguts germans i germanes, bon dia!
Hem escoltat un passatge de l’Evangeli de Mateu
(11,2-6). La intenció de l’evangelista és fer-nos
entrar més profundament en el misteri de Jesús
per a fer-nos càrrec de la seva bondat i la seva
misericòrdia. L’episodi és el següent: Joan Baptista envia els seus deixebles a Jesús —Joan era
a la presó— per a fer-li una pregunta molt clara:
«¿Ets tu el qui ha de venir, o n’hem d’esperar un
altre?» (v. 3). Era just en el moment de la foscor… El Baptista esperava amb ànsia el Messies i
en la seva predicació l’havia descrit amb colors
vius, com un jutge que instauraria finalment el
regne de Déu i purificaria el seu poble, premiant
els bons i castigant els dolents. Predicava així:
«Ara la destral ja és ran de la soca dels arbres, i
tot arbre que no dóna bon fruit és tallat i llençat
al foc» (Mt 3,10). Ara que Jesús ha començat la
seva missió pública amb un estil diferent, Joan
pateix perquè es troba en una doble foscor: en la
foscor de la presó i d’una cel·la, i en la foscor del
cor. No comprèn aquest estil de Jesús i vol saber
si realment ell és el Messies, o si potser se n’ha
d’esperar un altre.

L’advertiment de Jesús és sempre actual: avui
també l’home es fa imatges de Déu que li impedeixen de gaudir de la seva presència real. Alguns
es fabriquen una fe del tipus «fes-t’ho a la mida»,
que redueix Déu a l’espai limitat dels desitjos
propis i de les conviccions pròpies. Però aquesta
fe no és una conversió al Senyor que es revela,
ans al contrari, li impedeix de convertir la nostra vida i la nostra consciència. Altres redueixen
Déu a un fals ídol; utilitzen el seu sant nom per
a justificar els interessos propis o fins i tot l’odi i
la violència. Per a d’altres encara Déu és només
un refugi psicològic que ens tranquil·litza en els
moments difícils: es tracta d’una fe tancada en
ella mateixa, impermeable a la força de l’amor
misericordiós de Jesús que ens empeny envers
els germans. Altres encara consideren Crist només com un bon mestre d’ensenyaments ètics,
un entre molts al llarg de la història. Finalment,
hi ha qui ofega la fe en una relació purament
intimista amb Jesús anul·lant el seu impuls missioner capaç de transformar el món i la història.
Nosaltres, cristians, creiem en el Déu de Jesucrist, i el nostre desig és créixer en l’experiència
viva del seu misteri d’amor.

I la resposta de Jesús sembla a primera vista que
no respongui la pregunta del Baptista. Jesús, de
fet, diu: «Aneu a anunciar a Joan el que sentiu
i veieu: els cecs hi veuen, els coixos caminen,
els leprosos queden purs, els sords hi senten, els
morts ressusciten, els pobres reben l’anunci de la
bona nova. I feliç aquell qui no em rebutjarà!» (v.
4-6). Aquí es posa de manifest la intenció del Senyor Jesús: Ell respon que és l’instrument concret
de la misericòrdia del Pare, que va a l’encontre de
tothom portant el consol i la salvació, i d’aquesta
manera manifesta el judici de Déu. Els cecs, els
coixos, els leprosos, els sords, recuperen la seva
dignitat i ja no són exclosos per la seva malaltia,
els morts retornen a la vida, mentre que els pobres reben l’anunci de la Bona Notícia. I això és
la síntesi del que fa Jesús, que d’aquesta manera
fa visible i tangible l’obrar de Déu.

Demanem també el do d’una fe gran per a convertir-nos també nosaltres en signes i instruments de misericòrdia.
Traducció inicial de Josep M. Torrents per a Catalunya Religió, revisada

El missatge que l’Església rep amb aquesta explicació de la vida de Crist és molt clar. Déu no
ha enviat el seu Fill al món per a castigar els
pecadors ni per a destruir els malvats. A ells va
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HO DIU LA BÍBLIA

GARBELLANT

A càrrec de Manel Morgades i Rosell

A càrrec de M.Teresa Quintana i Capdevila

EXCELSIOR

El cèlebre iconògraf eslau Andrei Rublev va
pintar l’any 1441 la Santa Trinitat, una de les
icones més belles. La iconograﬁa russa es basa
en els models més antics dels iconògrafs grecs.
Aquesta icona està inspirada en el passatge del
Gènesi on Abraham té una visió a les alzines
de Mambré, on veu tres àngels (missatgers).
En aquest moment Abraham es fa amic de
Déu i esdevé Pare dels creients. La Trinitat
de Rublev vol ser un punt de trobada entre
Déu i l’home. La perfecció espiritual dels
missatgers representen -d’esquerra a dretael Pare, el Fill i l’Esperit Sant.
La icona de la Trinitat és a la galeria Tretiakov
de Moscou. Veure-la és una experiència
mística i espiritual indescriptible.
Abraham veu Déu
(Gènesi 18, 1-8)
El Senyor s’aparegué a
Abraham a les Alzines
de Mambré. Abraham
seia a l’entrada de la
tenda, quan la calor del
dia era més forta, i va
veure tres homes drets
a prop d’ell. Tan bon
punt els veié, corregué
Icona de la Trinitat de Rublev (1441)
a trobar-los des de FOTO: Manel Morgades i Rosell
l’entrada de la tenda, es
va prosternar fins a tocar a terra i digué:
Senyor, si m’has concedit el teu favor, et prego
que no passis de llarg sense aturar-te aquí amb
el teu servent. Permeteu que portin aigua per a
rentar-vos els peus i reposeu a l’ombra d’aquest
arbre. Entretant aniré a buscar alguna cosa per
menjar, i refareu les forces abans de continuar el
camí. És per això que heu passat prop del vostre
servent.
Ells li van respondre:
-Fes tal com has dit.
Abraham entrà de pressa a la tenda i digué a
Sara:
-Corre, pren tres mesures de farina blanca,
pasta-la i fes-ne panets.
Després va córrer cap al ramat, trià un vedell
tendre i gras i el donà al mosso perquè el
preparés de seguida. Quan l’animal ja era a punt,
va prendre mató, llet i la carn del vedell, els ho
serví i es quedà dret al costat d’ells a l’ombra de
l’alzina, mentre ells menjaven.
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Vigila, esperit, vigila,
no perdis mai el teu nord,
no et deixis dur a la tranquil·la
Aigua mansa de cap port.
Gira, gira els ulls enlaire,
no miris les platges roïns,
dóna el front en el gran aire,
sempre, sempre, mar endins.
Sempre amb les veles suspeses,
del cel al mar transparent,
empre entorn aigües esteses
que es moguin eternament.
Fuig-ne de la terra immoble,
fuig dels horitzons mesquins:
sempre al mar, al gran mar noble s
empre, sempre mar endins.
Fora terres, fora platja,
oblida’t de ton regrés:
no s’acaba el teu viatge,
no s’acabarà mai més.
Joan Maragall - 1895

ACCEPTAR
Què és Verí?
Qualsevol cosa que sigui més del que necessitem,
és Verí. Pot ser Poder, Riquesa, Fam, Ego, Cobdícia, Peresa, Luxúria, Ambició, Odi, o qualsevol
altra cosa.
Què és la Por?
La Por és la no acceptació de la incertesa. Si
l’acceptem, la incertesa es converteix en una
aventura.
Què és l’Enveja?
L’Enveja és la no acceptació del bo que hi ha als
altres. Si acceptéssim el bo que hi ha als altres,
llavors es convertiria en inspiració.
Què és la Ira?
La Ira és la no acceptació de la coses que estan
fora del nostre control. Si les acceptem, llavors
es convertirà en tolerància.
Què és l’Odi?
L’Odi és la no acceptació d’una altra persona per
la seva forma de ser. Si acceptéssim a les persones d’una manera incondicional, llavors es convertiria en amor.
Per tant, tot és qüestió d’ACCEPTACIÓ... Si ens
resistim a acceptar, això ens crearà estrès... en
canvi, ¡L’acceptació ens allibera!

NOVENA DE LA SANTA CREU
PÒRTIC
per demanar-li el do de la Misericòrdia i també
per a ser nosaltres misericordiosos amb els nostres germans. De fet, Ell ens diu a l’Evangeli:
“Veniu a mi tots el que esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar”, o també “No he vingut a salvar els justos sinó els pecadors”. Però
al mateix temps, el Senyor ens recomana ser
Misericordiosos com el nostre Pare del Cel és
Misericordiós. Obrim el nostre cor a Crist Ressuscitat per acollir sincerament les seves paraules i respondre amb promptitud i agraïment
al seu Amor.

Amb motiu de la celebració de l’Exaltació de
la Santa Creu, el proper dia 14 de setembre,
la parròquia de Sant Jaume d’Arbeca ha programat els actes que s’aniran desenvolupant a
partir del dia 6, seguint el solc de tants novenaris desgranats pels nostres avantpassats,
que el practicaven a recer de la molt venerada
imatge del Sant Crist provinent de l’antiga església de Santa Llúcia de principis del segle XIV.
Han passat els anys i els segles i, altra volta, la
Parròquia ens ofereix aquests dies d’especial
recolliment i de reflexió per tal d’endinsar-nos
en el misteri d’amor que representa la Crucifixió de Jesucrist, penyora de salvació per
als homes i dones d’avui tan necessitats de
valors humans, valors de pau, de fraternitat,
d’esperança…

Acudim, doncs, al capvespre, després dels
afanys de cada dia, als actes de la Novena
d’enguany seguint l’exemple del bon fer dels
arbequins que ens ha precedit i que tan devotament veneraven la Santa Creu.

En aquest Any de la Misericòrdia se’ns invita a
dedicar moments de pregària davant el Senyor

Concepció Motlló
Laica amb Missió pastoral

PROGRAMA
dimarts 6, a les 8
Inauguració de l’exposició artística:
“les obres de Misericòrdia” i

dimecres 14

FESTA DE LA SANTA CREU
Missa concelebrada
i final de la novena

Inici de la Novena
divendres 8, a les 8 vespre

Celebració Penitencial

Per raó de la Novena, l’Eucaristia dels
altres dies de la setmana es celebrarà a les
8 del vespre.

diumenge 11, a 2/4 12

Festa dels Beats

La xerrada que fèiem cada any, el divendres
desprès de la Novena, aquest any no podem
anunciar-la. Quan la tinguem concretada
us ho comunicarem. Perdoneu

Antoni Pedrò Minguella, rector
i els seus vicaris
Ramon Martí i Amenós i
Josep M. Sancho Toda
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VIVÈNCIES

La litúrgia és la bizantina, celebrada en vell eslau. Es regeix tant per les festes mòbils, com per
les fixes de l’any litúrgic amb el calendari julià
(actualment, tretze dies d’endarreriment respecte del gregorià). La litúrgia russa crea un ambient de recolliment, adoració i Misteri.
El Patriarcat de Moscou va al darrere -en ser el
menys antic- del de Constantinoble, Alexandria,
Antioquia i Jerusalem.
Seguim el viatge per conèixer l’Anell d’Or i aprofundir en el coneixement de l’Església ortodoxa
russa. Anem a Rostov, Yarslavl, Kostroma, Suzdal,
Vladimir, Bogolubovo i Sérguiev Posad -seu del
Patriarca juntament amb Moscou -Visitem Esglésies, Catedrals i Monestirs de dones i d’homes.
Sííí, també vam fer una passejada en barca pel
gran Volga.
Vam tenir el privilegi de tenir entre nosaltres en
Sebastià Janeras, expert en l’Església oriental,
que ens va conduir en aquest fantàstic viatge.

Des de Rússia
Acabem de fer una immersió en profunditat a
l’Església ortodoxa russa. Vam conèixer de prop
els nostres germans cristians, la seva espiritualitat vivencial i àdhuc el seu misticisme.

Sant Basili
FOTO: Manel Morgades i Rosell

El segle IX els missioners bizantins porten el cristianisme des de Constantinoble a Rússia, i es produeix la conversió dels eslaus.
El viatge tenia l’objectiu de conèixer el bressol
de l’Església russa i per tant de la litúrgia bizantina. Hem viscut la seva praxis eclesial, hem gaudit de la seva meravellosa música i de les excepcionals icones.
La ruta l’emprenem a Moscou visitant les esglésies i catedrals de més renom i el famós Kremlin
(fortalesa), la Plaça Roja (Plaça Bonica) amb la
Catedral de Sant Basili i la de Santa Maria de Kazan, i evidentment vam gaudir del seu gran riu.
Ara Moscou és la seu del Patriarcat de totes les
rússies. L’any 1589, sota la regència de Boris Godunov, va ser quan adquireix el rang de Patriarcat. Des d’aleshores l’Església russa ha tingut una
importància cabdal i un gran esplendor. Sotmesa
i clausurada pel comunisme soviètic, ara torna a
gaudir d’un nou ressorgiment amb molta força.
L’Església russa és la més nombrosa de totes les
orientals.

Santa Maria de Kazan
FOTO: Manel Morgades i Rosell

Manel Morgades i Rosell

LA PARRÒQUIA INFORMA
Està disponible a la web ahat.cat la
següent documentació digitalitzada
gràcies al patrocini de diversos
particulars, institucions i empreses:
Arbeca. Parròquia de Sant Jaume apòstol.
Gràcies al patrocini de Dinser Servicios Informáticos
Llibre de baptismes (1766-1782)
Llibre de baptismes (1783-1801)
Llibre de matrimonis (1772-1799)
Llibre de matrimonis (1800-1851)
6

ENTREVISTA

transmetre, a qui escoltava, una realitat que
potser fins i tot jo desconeixia. Em va posar en
contacte amb la gent de la meva parròquia d’una
manera diferent i vaig descobrir tot un món
de voluntariat que fins aleshores desconeixia.
Vaig compartir el programa amb persones ben
variades, que tenien les mateixes inquietuds: el
Gerard Aliaga, la Dolors Roset, la M. Josepa Reñé
i avui, que és qui condueix encara el programa ,
la Concepció Motlló.
4.- Fer la veu de la parròquia, t’ha ajudat a
créixer en la fe?
No voldria ser simplista i dir que sí; la meva
fe rau en les persones, (diu que estem fets a la
imatge i semblança d’Ell).
Llegir textos de grans pensadors, fragments de les
Escriptures, fins i tot els enrevessats Salms, m’han
ajudat moltes vegades a adonar-me que jo també
sóc dipositària d’un bon bagatge d’esperança,
que en el fons és el que ens dona ales per créixer
i que potser és el que anomenem Fe.
5.- Creure sí, però en què....o en qui? Es pot
creure, avui dia, en alguna cosa o en alguna
persona en concret?
Crec que ja he contestat a la pregunta ... crec
en totes les persones, estic convençuda que tots
tenim una gran reserva de bondat en el nostre
interior que ens fa ser molt sovint, no sempre,
excel·lents persones capaces de canviar el món.
6.- T’has preguntat mai “què vol Déu de mi?
Jo ho sé que vol Déu de mi, falta que estigui en
disposició d’escoltar-lo, falta que no arraconi
el neguit que em produeix el saber que no estic
fent el que Ell em suggereix que faci.
7.- El Papa Francesc parla de la capacitat
d’escoltar els altres, de buscar junts el camí,
etc, és possible quan la societat està immersa
en una crisi econòmica i social , crisi de valors,
rebel·lia, ...?
Estem enfadats, descontents, vivim aïllats,
desconfiem de les intencions de qui ens vol
organitzar la vida, ens sentim contínuament
manipulats, .... quan en el fons sabem que
depenem dels altres, que ens cal el seu suport,
la seva energia , la seva empenta.
Podem buscar junts el camí, només ens cal estar
atents escoltant les raons dels altres, entenent,
quan cal, que no som de comportament lineal,
que tenim alts i baixos, encerts i errades, i que
tots necessitem el suport i enteniment dels
nostres germans.
8.- Imagina’t que estàs fent La Veu de la
Parròquia ara mateix, segur que algú està
esperant les teves paraules, què diries?
Aturem-nos una mica, i escoltem l’entorn, ens

A cura de M.Carme Llobera i Sorribes
Fer-nos propers i solidaris amb qui ens necessiti.
Algú pot pensar que és perdre el temps i que tot ha
de tenir la seva compensació. Tanmateix, apostar
pels gestos gratuïts, amables, condescendents,
totalment altruistes, ens obre a dimensions més
gratificants. El valor de la paraula! El valor de
les coses senzilles! Però sobretot el valor de la
persona! Així presentaria a la M. Dolors Balagué,
pionera en la Veu de la Parròquia, així com totes
les altres persones que hi han participat, o bé
que hi participen actualment.

La M.Dolors Balagué fent el programa.
Foto de M.Carme Llobera

1.- D’on sorgeix la iniciativa de crear la Veu de
la Parròquia? (una mica de cronologia).
La veritat és que no puc parlar d’una data
concreta en l’inici de la programació de la Veu
de la Parròquia; si que recordo que va néixer
de la curiositat de certes persones que volien
aprofitar el fet que a casa nostra tinguéssim una
emissora de ràdio , i que van creure que podia
ser una eina útil per fer arribar la veu de la
nostra parròquia a molts radio-oients que potser
fins i tot no serien creients i que podria donar a
conèixer què estava passant a la nostra Església;
d’això sense recordar dates concretes, puc dir
que fa prop de 30 anys.
2.- Quin objectiu té la Veu de la parròquia?
Crec que és atansar el què es cou al voltant
de la nostra Parròquia i a l’Església de tots,
especialment als creients no practicants, amb
la possibilitat de rebre de retorn opinions que
podran fer més propera la vida parroquial.
3.- Què ha significat aquest programa de ràdio
per a tu?
En un principi vaig considerar que era una
gran responsabilitat, ja que la meva feina era
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parla suau, a cau d’orella. Fem-nos voluntaris de
la Vida, sortim al carrer per compartir i ajudar.
Obrim els ulls cada dia amb ganes de ser millors
que el dia abans, sense sentir-nos poca cosa, tot
el contrari som la cosa millor que hi ha damunt
aquesta terra.
9.- I des La Veu de la parròquia, fes un crit!
Estem atents!
I un prec! Estem atents sempre i a tot hora!
10.- I per acabar l’entrevista, et demanaria
que ho fessis tu com si t’acomiadessis del
programa amb el micròfon obert i, de públic
tots els lectors de l’Aigua Viva.
Gràcies a tots per compartir aquest espai,
escoltar les nostres paraules i confiar en que us
hagin ajudat d’alguna manera.
Esperem que ens continueu fidels com fins ara.
Sense vosaltres, la nostra feina no tindria cap
mena de sentit.

OBRES
DE MISERICÒRDIA
D’ARA
INDIVIDUALS
Ajudar a trobar treball.
Acollir i integrar el refugiat, l’immigrant, el
sense sostre.
Educar i refer la vida del delinqüent.
Dignificar qui s’ha prostituït.
Comprar segons el “comerç just”, aquells productes que no esclavitzen els més pobres.
Contribuir a fer de les ciutats espais acollidors i
agradables per a viure-hi.

I no ho oblideu, cada diumenge,
a les 10 del matí per ràdio Arbeca:
la veu de la parròquia

AVÍS:
L’AIGUA VIVA es pot recollir
a la botiga de cal Martí
Bombai. Foto arxiu

Us recordem el web de la Parròquia

www.parroquiaarbeca.cat

COL·LECTIVES
Promocionar els pobles subdesenvolupats.

EQUIP DE REDACCIÓ D’AIGUA VIVA

Defensar els drets dels marginats.
Combatre les injustícies i l’opressió.

Coordinadora:
Redacció:

M.Teresa Quintana i Capdevila
M. Carme Llobera i Sorribes
M. Teresa Quintana i Capdevila
Manel Morgades i Rosell
Concepció Motlló i Sans
Mn. Manel Borges i Anguera
Col·laboradors: Antoni Pau i Sans
Anna M. Rovira i Solé
M. Carme Sans i Moyà

Defensar el desarmament, la no violència.
Alliberar de la tirania del consum.
Preservar la Creació, treballar per l’ecologia.
Col·laborar amb les campanyes contra la fam en
el món.
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