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ARA I AQUÍ
Llegir Déu

III. Oració, és una fervent elevació de l’Esperit
vers Déu amb equilibri per rebre els seus dons
i els seus bens. La Pregària és la resposta
agraïda d’allò que hem descobert en escoltar
la paraula i meditar-la, llavors sabem què
volem dir a Déu.
IV. Contemplació, és mirar Déu cara a cara, és
esforçar-se a entendre’l, és adonar-se que el
més important és SER amb Déu, és deixar-se
mirar pel Déu que t’estima i que et vol lliure,
és prendre el compromís de fer present el
projecte de Déu al teu voltant, és romandre
en calma i silenci davant d’Ell i acceptar de
ser mirat, es quedar abraçats a la seva Paraula
que salva i dona vida.

Lectio Divina: deixem-nos forjar per Déu.
Una de les maneres d’apropar-nos a la Bíblia és
la Lectio Divina, un mètode creat per Guiu II, el
cartoixà (1150), que recull la tradició monàstica
per endinsar-nos i fer nostra la riquesa de la
Paraula de Déu per fer-ne pregària i vida.
Si la Teologia és “parlar de Déu”, la Lectio
Divina és “llegir Déu”, per tant, llegir i escoltar
l’escriptura per transformar-nos i canviar de
mentalitat.

La Lectio Divina és un mètode que ens fa perdre
la por d’obrir la Bíblia i entrar-hi a fons. Quan
haurem après a “Llegir Déu” no ens caldran
crosses, en tindrem prou amb el canvi de
mentalitat que haurem assolit per entendre Déu.

Per fer Lectio Divina cal estar convençuts que Déu
ens parla a través de tota la Bíblia i el que diu és
vigent avui. Tot plegat bressolat amb la força de
l’Esperit de Jesucrist.
La Lectio Divina és un itinerari en quatre passos:
Lectura (escoltar el que diu la Bíblia), Meditació,
Oració (pregària) i Contemplació.
I. Llegir i escoltar amb actitud receptiva,
assaborint les paraules i els detalls del text,
sense que s’escapi cap matís. Deixar-se rabejar
pel passatge escollit i quan estàs ben xop, veus
que el missatge t’ha colpit; això és que te l’has
fet teu.
II. Meditació, és una operació reflexiva de la
ment que investiga, amb l’ajut de la raó, el
coneixement de la veritat que no es veu.
Amb la meditació et vas fent teu el missatge
descobert amb ulls nous, per viure’l, ara i aquí,
i donar resposta a les preocupacions i alegries.
La meditació et fa descobrir que ets viu.

La Biblia. FOTO: Bernat Morgades
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ES FA SABER…

CATEQUESI
Els nostres infants de catequesi estan encara de
vacances, però ja s’està fent els preparatius per
al nou curs: noves llistes, noves seccions, nous
Mossens, reunions de catequistes i de pares...tot
a punt per començar.
També el curs Bíblic continuarà amb les seves
trobades quinzenals, per aprofundir cada vegada
més la Paraula de Déu i fer-la més nostra.

Parròquia

A cura de Concepció Motlló i Sans

DEMOGRAFIA
(Període de Sant Joan a Sta. Creu)

Baptismes:

23- 07-2019

CÀRITAS

Olivia Ballesté Rovira

Càritas parroquial va reunir tots els grups que van
fent el servei, tan de Filigranes com d’anar a la
Residència, a fer companyia als nostres residents
i seguint les normes establertes per la mateixa
Residència.

Casaments:

(No n’hi ha hagut cap )

Exèquies:

18 – 06 – 2019 Carme Sans Sans, 67 anys
19 - 06 – 2019 Jaume Gotsens Sans, 73 anys
25 – 06 – 2019 Francisco Sans Capdevila, 85 anys
28 – 06 – 2019 Soledat Aubach Navés, 87 anys
03 – 07 – 2019 Mª Francisca Pasqual Capdevila, 70 anys
16 – 07 – 2019 Cecília Capdevila Sans, 84 anys
10 – 08 – 2019 Joan Vilanova Bacardit, 78 anys
13 – 08 – 2019 Gumersindo Sans Monells, 95 anys

Com tots sabeu Càritas no tanca les portes en
temps de vacances. Heu vist que varen repartir
caixes a les botigues, per recollir aliments.
Gràcies per la vostra generositat Càritas respon
de la manera que sap fer, tenint les mans obertes
a tothom, als nous vinguts i als que resideixen
al poble. No tothom pot fer uns dies de descans
i Càritas va voler fer més planer aquests dies
d’estiu.

* Fe d’errata: en el número anterior cal modificar el cognom
Torres per Tarròs en la Montserrat Reñé Tarròs.

ACCIÓ PASTORAL

CULTE
El dia 25 de juliol, festa dedicada al nostre Patró
Sant Jaume Apòstol. La celebració de la missa va
ser a 2/4 11 del matí, en acabar es van cantar els
goigs de Sant Jaume.
El dimarts 13 d’agost, a les 10 del matí es va
celebrar la missa de commemoració del Beat
Marià Mullerat Soldevila. Una Eucaristia molt
digna i emotiva. La van concelebrar tres mossens.
En acabar, tota la comunitat es va traslladar a
l’altar dedicat al Beat, fent homenatge a la seva
persona i es va finalitzar amb els cants dels goigs.

Altar del Beat. Foto de Teresa Vidal

El dijous 15 d’agost, festa de la Mare de Déu de
l’Assumpció, la missa va ser a 2/4 de 12 del matí,
aquest dia Mn. Enric i els lectors ho van fer des
de la Trona, per donar un toc més festiu a la festa
de la nostra Mare del cel.
Tots els altres dies de festa major els horaris
de misses van ser com sempre, els dissabtes
celebració de la Paraula a les 8 del vespre i els
diumenges a 2/4 11 del matí.

Eucaristia el dia del Beat. Foto de Teresa Vidal
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RELACIONS
Amb l’arribada del nou Arquebisbe de Tarragona,
Joan Planella i Barnosell, també ens va arribar,
com administrador, Mn. Enric Mateu. Una saba
nova i un testimoni de fe que no ens deixa
indiferents. Gràcies Mn. Enric per aquests tres
mesos de convivència a les nostres agrupacions.
El dia 15 d’agost, al sortir de la missa Major i a
la plaça de l’Església, Ball de Valencians a càrrec
de l’Esbart Dansaire i simpatitzants, acompanyats
dels Grallers la Revolta i estrena del nou ball dels
Gegants i Capgrossos d’Arbeca.
El diumenge 18 d’agost, a les 12:30 del migdia i al
marc de l’Església Parroquial Sant Jaume d’Arbeca,
8ª Edició del Garrigues Guitar Festival “Memorial
Emili Pujol” amb Maria Gibert i Laura Núñez.

Castell de Festa Major. Foto de Teresa Vidal

Duet Arpa i Guitarra. Maria Gibert, arpa Laura
Núñez, guitarra clàssica. Formades al Conservatori
del Liceu, el singular duet proposa un repertori
combinat de música original i arranjada per
la formació que travessa des de la música
nacionalista de compositors com Falla o Turina.
Concert a l’Església. Foto de Teresa Vidal

HO DIU LA BÍBLIA

Crist no em va enviar a batejar, sinó a anunciar
l’evangeli, i sense recórrer a un llenguatge de
savis, perquè la creu de Crist no perdi la seva
força.

“La Santa Creu”

Els qui van a la perdició tenen per una insensatesa
la doctrina de la creu; però per a nosaltres, els
qui som salvats, és poder de Déu.

A càrrec de Manel Morgades i Rosell

La Creu de Crist no ha de perdre la seva força,
puix sense Creu no hi ha Resurrecció. Així ho
entenem els cristians. La Creu ha esdevingut el
símbol indestructible i és el senyal del cristià.
En la pràctica creient la Creu és fa present en
tot, la portem sempre amb nosaltres. També la
trobem esvelta en multitud de monuments i als
nostres pobles en les creus de terme.
A la nostra Parròquia hi ha un gran respecte i
veneració a la Creu. Cada any, en començar
el curs, celebrem la seva festa com a adhesió
al Déu de Jesucrist, com a llegat dels nostres
ascendents i compromís amb el que representa.
Com diu el text de Sant Pau: [La Creu] és el
Poder de Déu

Creu esculpida en una pedra al carrer de la Plaça del Toll
en record a un fet ocorregut en aquest lloc a finals del
segle XIX. FOTO: Bernat Morgades

Un Messies crucificat (1Co, 1. 17-18)
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GARBELLANT

L’ASTRONAUTA
Sergey Ryzhikov, astronauta rus, va explicar el
propòsit de emportar-se a l’espai unes imatges
religioses, una Bíblia, cartes dels seus estimats i
pedres recollides al Tabor.

A cura de M. Teresa Quintana i Capdevila

PREGÀRIA DEL MATÍ

En el decurs d’una roda de premsa al centre
d’entrenament de cosmonautes “ Yuri Gagarin ” (
el primer cosmonauta rus ), Ryzhikov, va afirmar
que el nom de la tripulació de Estació Espacial
Internacional, ISS, és Thabor, en honor a la muntanya en la qual Crist es va transfigurar 40 dies
abans de la seva crucificació.

Déu meu,
Abans que els maldecaps del dia no m’escometin,
el meu pensament es gira cap a Vós.
Gràcies per aquest repòs que m’heu donat,
per les forces que he recobrat i que voldria
posar al servei vostre durant tota la jornada.

La tripulació la formaven astronautes russos i de
la NASA i la duració del vol espacial estava prevista de 155 dies.

Mentre encara hi ha calma a tot arreu,
em trobo molt prop de Vós,
i en Vós hi retrobo:

tots els qui jo estimo,
tots aquells per qui treballaré,
tots aquells per qui lluitaré,
tots aquells amb qui col·laboraré,
tots aquells amb qui hauré d’enfrontar-me,
tots els que, potser, em faran patir.
Guardeu-los de qualsevol mal.
Em giro vers Vós amb seguretat,
al començ d’aquesta jornada
per mi tan plena d’imprevistos.
Poso en Vós tota la meva confiança.
Serviu-vos, doncs, de mi perquè faci el bé.
Aquesta jornada és vostra.
Feu que passi segons la vostra voluntat.

Astronauta. Foto: Arxiu.

EL COLZE RÍGID

(Thomas Suavet)

Un home, un dia, tingué un somni. Veié l’infern.
Tots els seus habitants s’estaven asseguts al voltant de taules llargues i copiosament guarnides
dels més apetitosos menjars. Cadascú, amb ulls
àvids de fam, mirava fixament el seu plat. Però
ningú no menjava res, i ni era pas perquè no tinguessin gana.
Ningú no podia menjar perquè tots tenien el colze rígid i no podien amb la mà portar-se la forquilla a la boca.
En el somni, aquest home veié també el cel. Allà
també tots els estadants s’estaven asseguts al
voltant de taules llargues i abundosament guar-

Inici del dia. Foto: Arxiu.
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nides de menjars apetitosos. Allà també tots tenien el colze d’una sola peça i no podien amb la
mà portar la forquilla a la boca.
Però, quina diferència! Tots reien, tots podien
menjar el que més els agrada. Molt senzill, per a
gent que no era egoista, l’un donava de menjar
al qui tenia davant seu. No els era cap problema:
al contrari, això per a ells era com un joc i un
motiu etern de joia.
B. STURNEY

Solidaritat. Foto: Arxiu.

DÉU I NOMÉS DÉU
A mesura que avancem en el nostre
viatge espiritual, Déu de vegades ens
treu coses en les quals ens recolzàvem.
Pot ser la pèrdua d’un ésser estimat o
tal vegada perdem la nostra salut. De
vegades ens sorprenen notícies que mai
no hauríem esperant o canvia alguna
cosa en les nostres vides que nosaltres pensàvem que sempre continuaria
igual.
Alguns dels sants parlen d’una nit fosca
de l’ànima, en què senten que Déu els
ha abandonat. Crec que tots nosaltres ens hem
sentit així en diferents moments de la nostra
vida.

Plenitud. Foto: Arxiu.

EQUIP DE REDACCIÓ D’AIGUA VIVA

Un germà bisbe em va recordar recentment
aquesta bella veritat. Em va enviar una citació
del beat John Henry Newman: la vida passa, les
riqueses se’n van, la popularitat és inestable, els
sentits decauen, el món canvia, els amics moren.
Només Un és fidel a nosaltres. Només Un pot remeiar les nostres necessitats.

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
Col·laboradors: Antoni Pau i Sans
Anna M. Rovira i Solé
M. Carme Sans i Moyà
José M. Pallarés
Mn. Enric Mateu Usach

Només Déu i prou. Podem trobar la felicitat que
ell vol para nosaltres si li permetem que ens guiï,
vivint sempre en la seva amorosa presència.
José H. Gómez
Arquebisbe de Los Ángeles

EL PAPA FRANCESC
Les arrels no són àncores que ens lliguen a unes altres èpoques ni ens impedeixen encarnar-nos en el món actual per fer néixer quelcom de nou.
Són, al contrari, un punt d’arrelament que ens permet desenvolupar-nos i
respondre als nous desafiaments.
Exhortació apostòlica
Christus vivid (Crist viu) 200
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VIVÈNCIES

EL CRIST ENS DONA VIDA!
La novena del Sant Crist, que amb el lema El
Crist ens dona vida!, tindrem l’oportunitat per
obrir el cor a l’amor de Déu: Pare, Fill i Esperit
Sant i fer-lo present enmig dels altres. L’església
romandrà oberta al vespre a les 19 hores per
oferir la nostra pregària, una pregària que a
voltes pot ser: d’agraïment, de petició, de dolor,
de súplica, d’alegria i de lloança, d’intercessió
envers els altres...

Un any més celebrem la Festa del sant Crist a
Arbeca. Vivim el dia a dia amb tanta rapidesa
acomodant-nos als canvis i innovacions que la
mateixa intensitat, i fins i tot estrès, no ens dona
temps d’assaborir els petits moments viscuts en
la nostra vida. I això, també ens passa amb la
vida i la història del nostre poble.
Els nostres avantpassats ens van deixar en
herència una història, uns fets, unes vivències
que els unia i els va ajudar a fer créixer el poble.
La festa del sant Crist n’és un exemple. La fe
dels arbequins i arbequines dels segles passats en
nostre Senyor Jesucrist ha marcat una manera de
fer i de ser en l’ADN de cadascun de nosaltres, i
per això una vegada més revivim i celebrem amb
fe i alegria, la història que identifica el nostre
poble. Tenim l’oportunitat de viure al llarg de
nou dies aquests moments de pausa, reflexió,
silenci... que necessitem en la nostra vida i,
per assaborir-la millor podrem participar en els
diferents actes que ens ajudaran a preparar-nos
pel dia de l’Exaltació de la Santa Creu el 14 de
setembre.

Animo a tots els arbequins i arbequines a
apropar-se a l’església, i davant del Sant Crist
viure l’experiència, com si el rellotge no tingués
agulles, tot assaborint la vida acompanyats
d’Aquell que mai no ens deixa de la seva mà.
Us ho desitjo de tot cor, en Crist que amb la seva
Creu ens agermana.
Mn. Enric Mateu
Administrador parroquial

GOIGS EN LLOANÇA
DEL sant CRIST
Veus aquí l’amor llagat i la majestat ofesa:
Dolcíssim Jesús, em pesa d’haver-vos
cruciﬁcat
1. Si inﬁnita ha estat l’ofensa,
com podia satisfer aquell qui la cometé?
Vós sortiu en ma defensa i beveu,
el meu rescat, tot un calze d’amarguesa…
5. Sosteniu les mans clavades per executar rigors
i obertes per fer favors ni que siguin endebades.
Oh inefable caritat digne de millor noblesa!…
8.Oh sant Crist, sol que rutila,
copiat del que esculpí un angèlic pelegrí
per salvar la nostra vila.
Vos sou l’únic advocat que te Arbeca i s’ha
devesa…
Imatge del Sant Crist del Cambril de l’església d’Arbeca.
Foto: Arxiu.
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Del 6 al 14 de setembre de 2019
PARRÒQUIA DE SANT JAUME
Divendres 6:
A les 20 h., BAIXADA DEL SANT CRIST, primer cant dels goigs, a continuació,
missa i cant dels goigs.
Dissabte 7:
A les 19 h., RES DEL ROSARI, i després missa i cant dels goigs.
Diumenge 8:
A les 20 h., pregària de les VESPRES i cant dels goigs.
Dilluns 9:
A les 20 h., missa i cant dels goigs.
A les 20:30 h., xerrada-testimoni sobre “La mort et canvia la vida. La pèrdua
d’un infant” a càrrec dels pares Xavier Vallès i Maite Monllaó.
Dels dies 11 al 13:
A les 20 h., missa i cant dels goigs. Mitja hora abans confessions.
Dissabte 14:
A les 12 h., missa solemne, benedicció amb el Sant Crist, cant dels goigs, i
pujada del sant Crist a la seva capella. A les 13.30 h., dinar de germanor.
Podeu adquirir els tiquets a la sagristia de la parròquia.
Tots els actes es faran a la parròquia!
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ENTREVISTA

4.- Per què voleu fer la 1ª Comunió?
Biel: perquè a catequesi ens han ensenyat a
seguir el camí de Jesús.
Edgar: perquè vull estimar a Jesús i ser millor
persona.
Júlia: per participar a la missa dels diumenges i
pregar tal com ell ens va ensenyar.
5.- Quina oració, de les que heu après a
catequesi, us agrada més? Per què?
Biel: El parenostre, perquè diu coses molt
importants: estimar encara que ens costi.
Edgar: L’ave maria; Jesús és el centre de tot
però la seva mare també perquè el va portar al
món.
Júlia: El parenostre, perquè demanem perdó i
donem gràcies per les coses rebudes.
6.- Ha arribat el dia de la 1ª comunió, explica
què ha passat?
Biel: molts nervis perquè havíem de ser puntuals,
fotografies,...
Edgar: arribada de la família, fotos, nervis,
vestits,....
Júlia: m’aixeco, ve la perruquera a casa, vestirme, fotos, ..i cap a l’església.
7.- Jesús diu que vol ser amic teu i anar sempre
amb tu; és així? Sou molt amics?
Biel: sí, jo vull ser amic seu però no el veig i em
costa una mica. Jo el voldria tenir al costat.
Edgar: sí, però deu ser un amic especial perquè
no el veig, no el puc tocar, però vull ser amic seu.
Júlia: m’agrada parlar amb ell, li explico coses,
del col·legi, de casa. És un amic diferent dels
altres que tinc.
8.- Els amics també s’enfaden. Tu demanes
perdó o et costa? Com ho fas?
Biel: em costa molt demanar perdó però al
final ho faig perquè puguem ser amics una altra
vegada.
Edgar: em costa una mica però de seguida ho
faig demanant disculpes i que no ho tornaré a fer.
Júlia: em dura una estona, però al final demano
perdó i així tornem a ser amics.
9.- Deus tenir companys de classe que no han
fet la 1ª comunió. Ara que ja l’has fet, què els
diràs?
Biel: que m’ho vaig passar molt bé i em va
agradar molt.
Edgar: m’han regalat molt obsequis i ara tinc un
amic nou que es diu Jesús.
Júlia: estava molt nerviosa però molt contenta
de la festa i de combregar per primera vegada.

A cura de M. Carme Llobera i Sorribes
Era el 16 de juny dels 2019. La Júlia, en Biel i
l’Edgar de 9 anys, estaven a punt de fer la primera
comunió. Les seves cares reflectien l’alegria
que sentien en el seu interior; des d’aquell dia
podrien participar en les reunions del diumenge
a l’església. El més important d’aquest dia
tan especial no eren els vestits nous, elegants
i diferents, ni tampoc els regals que rebrien,
encara que tot això els agradés, sinó el moment
de la comunió. Tenien moltes ganes que arribés
aquest moment, s’hi havien preparat molt amb
l’ajuda de les catequistes Tere Esqué i Teresina
Vidal i per fi ho aconseguiren.

Biel Bellart Montalbo, Júlia Solani Teixidó, Edgar
Bonjoch Serradell amb les seves catequistes.
Foto de M. Carme Llobera

1.- Heu anat dos anys a catequesi, què heu
après?
Biel: La vida de Jesús, els sagraments.
Edgar: Els manaments, demanar perdó.
Júlia: el parenostre, el credo, moltes cançons.
2.- Us ho heu passat bé? Per què?
Biel: sí, sí. Perquè cantem i resem.
Edgar: molt bé, perquè ara sabem més coses de
la vida de Jesús.
Júlia: molt divertit perquè cantàvem amb la
Teresina, dèiem oracions.
3.- Us han parlat de JESÚS, sabeu explicar qui
és?
Biel: és el fill de Déu.
Edgar: és el Salvador.
Júlia: és fill de Maria i Josep.
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