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ARA I AQUÍ
L'Any de la fe
El 16 d'octubre de 2011,
Benet XVI invitava
l'Església a celebrar un
Any de la fe. En la
societat en què vivim,
ens cal descobrir les
oportunitats pel
seguiment de Jesús que
aquesta situació ens
ofereix. Aquest any
hauria d'ajudar-nos a
discernir els signes dels
temps, és a dir, les
oportunitats humanes
que conté per tal
d'observar, acollir i
assumir allò que el
temps -que sempre és
de Déu- ens porta, per Joan XXIII. Foto: Arxiu.
tal de viure la nostra fe
encarnada en la societat i humanitat
contemporània, tot donant-ne testimoni; i és
que la fe només es pot demostrar si hi ha una
renovació constant en l'ésser, això vol dir
parar-se a repensar:

• l'encarnació i la
vivència de la fe en la
nostra societat: el
Concili Vaticà II, la seva
recepció i implantació
en cada diòcesi.
Aquest any ens ha de
servir per il·luminar, a
la llum d'aquest
discerniment, la pròpia
vida i l'estructura
eclesial amb voluntat de
canviar el que calgui.
Ens cal obrir la porta del
nostre interior a aquest
Any de la fe.
Precisament la carta
apostòlica amb què
Benet XVI ens convoca a aquest treball l'ha
titulada: La porta de la fe. Una porta que
també nosaltres vàrem traspassar el dia del
nostre Baptisme, travessàrem aquest llindar
amb la professió de fe en la Trinitat que
equival a creure en un sol Déu que és Amor.

• els fonaments: l'Evangeli i la vida de les
primeres comunitats cristianes;

Aquest any dedicat a la fe començarà per tota
l'Església catòlica el dia 11 d'octubre de 2012
-50 aniversari de l'obertura del Concili

• la doctrina: la teologia i el catecisme;

En la societat en què vivim, ens cal descobrir les oportunitats pel
seguiment de Jesús que aquesta situació ens ofereix.
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Aquest any ens ha de servir per il . luminar, a la llum d'aquest
discerniment, la pròpia vida i l'estructura eclesial amb voluntat de
canviar el que calgui.
Ecumènic Vaticà II- per concloure el 24 de
novembre de 2013, solemnitat de Crist Rei de
l'univers, festa que tanca l'any litúrgic.

d'octubre a les 5 de la tarda. Està previst que
aglutini la trobada d'inici de curs que arreu
se celebra per tal de donar-li més aire
d'inauguració diocesana. Sentim-nos-hi tots
convidats.

Pel que fa a la nostra diòcesi de Tarragona,
durant aquest curs passat, ja s'ha anat fent
un treball preparatori de consulta i
suggeriments. S'oferirà formació i activitats a
diversos nivells i mirarem d'apropar-ho a
l'arxiprestat i a les parròquies segons les
possibilitats reals.

Demanem i posem els mitjans necessaris
perquè sigui un any de gràcia i de compromís
per reforçar la nostra conversió personal a
Déu i, també, un replanteig de la nostra
Església a fi d'encarnar-se cada cop més per
construir el Regne de Déu enmig nostre.

L'obertura d'aquest Any de la fe es farà de
manera oficial a Tarragona el diumenge 14

Rosa M. Sànchez i Cornadó

ES FA SABER...

A cura de Rosa M. Sànchez Cornedó

Parròquia

A cura d'Anton Bru i Borràs
i Concepció Motlló i Sans
DEMOGRAFIA (període de
Sant Joan a Santa Creu)
Baptismes: (no n'hi ha hagut cap)

Conferència. Foto: Concepció Motlló.

Casaments:(no n'hi ha hagut cap)
Exèquies: 18-06-12
02-07-12
09-07-12
10-07-12
21-07-12
31-07-12
06-08-12

Aleix Aubach Sans, 82 anys
Francesc Teixidó Bofarull, 86 anys
Tonet Moyà Perera, 87 anys
Ton Timoneda Ballesté, 97 anys
Remei Sans Bernat, 91 anys
Francesc Ballesté Segalàs, 62 anys
Josep Sans Vives, 85 anys

ACCIÓ PASTORAL

325 anys

Acció de Gràcies per les noces d'Argent i d'Or.
Foto: Ramon Sans Palau i M. Teresa Dalmau Pelegrí.

• Continuant les celebracions dels 325 anys,
aquest mes de juliol hem volgut celebrar la
família cristiana. El divendres 27 de juliol a
les 9 del vespre i a la sala parroquial, en Manel

Catà, mestre i animador de grups de
matrimonis cristians, ens parlà sobre els reptes
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que avui té la família cristiana.
• Diumenge, dia 29 de juliol, va tenir lloc la
celebració d'una missa familiar amb acció de
gràcies especialment pels matrimonis que
celebraven els 25 i 50 anys de casats. Hi
participaren tres parelles que celebraben els
50 anys, i sis els 25 anys.

de la creu des del Cambril fins al Prebisteri,
s'ha fet, en privat, el dia anterior al
començament a la Novena.

Economia
• Col·lectes extraordinàries i donatius

Culte

Des del 1 de gener fins al 31 de juliol, la
parròquia ha recollit, sota el títol genèric de
col·lectes extraordinàries, 3.539,74 ¤ destinats
a aquests diversos objectius:

• El dia 15 d'agost, festa de la Mare de Déu,
i dins la celebració de la missa Major, l'orfeó
L'Harmonia va participar en la mateixa, i en
acabar, ens oferí el tradicional concert de
Festa Major.

- Donatius per obres
- Col·lecta obres
- Catequesi. Sobres
confirmació i 1a. Comunió
- Aigua Viva
- Mans Unides
- Càritas Corpus

570,00
790,00
695,00
590,04
555,00
339,70

Aquestes oportunitats mostren la nostra
sensibilitat vers el comú, canalitzen la nostra
solidaritat i són termòmetre de la nostra
humanitat.

Relacions

Concert de l'orfeó L'Harmonia.
Foto: Concepció Motlló.

• El dia 15 d'agost dins el programa del cicle
de Música als Castells, l'Església Parroquial va
ser el marc magnífic per a un concert a càrrec
de la soprano, Young Hee Kim i la flautista,
Montserrat Gascón, sota el tema Amor, Amor,
Amor.

Corals

• Cal destacar, del Concert de Festa Major,
la gran assistència i la qualitat d'interpretació
de les cançons.
• Com cada any, l'Orfeó ha participat a la
Diada de l'Onze de Setembre, a petició de
l'Ajuntament.

Concert de l'orfeó L'Harmonia.
Foto: Concepció Motlló.

• Aquest any ha començat a complir-se l'acord
dels cantaires de deixar de cantar fora de la
Vila. Per això no s'ha anat a la festa major de
l'Espluga Calba, ni s'anirà a la dels Omellons,
després de tants anys de participar-hi: el
comiat de l'any passat va ser força emotiu.

• Quan surti a la llum, el present exemplar
de l'AIGUA VIVA, estarà finalitzant la Novena
de la Sta. Creu. Sabem que dels dies 6 al 14,
tots els arbequins tenim especial ocasió d'oferir
la nostra devoció i estimació al Sant Crist.
Aquest any, per millor, seguretat, la baixada
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VIVÈNCIES
El Viatge a Lourdes,
un viatge interior
Fa poc que hem estat a Lourdes en
un viatge ben organitzat i tranquil.
La ruta des d'Arbeca (Les Garrigues)
és una línia recta i seguida; tan sols
una parada i s'hi arriba bé.
Lourdes és un indret de dolor i de
silenci, però ple d'energia. La Gruta
transmet quelcom potent. Situada
en Massebielle (Roca vella) des
d'abans de les aparicions de la Mare
de Déu ja era un indret molt visitat
per curanderes que cercaven herbes La Gruta de Lourdes. Foto: Arxiu.
amargues, entre altres coses. No
Totes les multilingües manifestacions
tenia bona fama entre la gent de Lourdes i es
comunitàries de pregària i, de manera especial,
conten moltes històries explicades pels pastors
les processons, tenen un significat: caminar
que anaven a buscar llenya al bosquet de
per la vida amb els altres germans. Caminar
Saillet. La Gruta era un lloc menyspreat per
junts en un silenci respectuós per no destorbar
la gent. Bernardette la visitava per buscar
el procés espiritual interior de cadascú dels
llenya i portar a pasturar les ovelles al riu
congregats. Un caminar que, en el cas dels
Gave situat davant. La Gruta, fosca i ennegrida,
malalts, tan presents, es fa més dolorós i
va ser l'indret triat per la Verge per deixar-se
sovint gairebé impossible sense l'ajut del
veure a Bernardette.
voluntariat organitzat i pacient. Malalts físics
uns; altres, de malalties de l'ànima, però tots
La Verge, la Dama, com l'anomenava
convocats a seguir el rastre de la Llum que a
Bemardette en el seu gascó, el dialecte occità
Lourdes ho impregna tot.
que parlaven la gent d'aquell llogaret, va voler
significar-se allí. Per què, ens podem
Cal anar a Lourdes amb l'ànim de deixar-se
preguntar? La Gruta simbolitza el cor de l'home
atrapar per la Presència. La Presència maternal
i la Verge, la Dama, ens porta la mirada envers
i amorosa de la Dama. Replegar-se interiorment
el nostre cor, el més interior de l'ésser humà.
i gaudir de l'energia d'aquest indret que acull
i enforteix i que fa ressonar per dins les
paraules de Bernardette: "II faut aimer sans
mesure".
Lourdes pot esdevenir, si així ho procurem,
una fita lluminosa i positiva en el nostre viatge
interior.
M. Carme Sans Moyà
Arbeca, juliol de 2012
Malalts a l'explanada. Foto: Arxiu.
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HO DIU LA BIBLIA
A cura de Manel Morgades i Rosell

Sembla que l'evangelista Marc és el primer que parla de Jesús de Natzaret, més o menys l'any
70 dC. Ho fa servint-se d'un gènere literari o tipus d'escrit que anomenem evangeli, és a dir,
bona nova.
Mateu i Lluc, cada un pel seu costat van conèixer el text de Marc, que junt amb altres fonts
d'informació, fan servir de base per la redacció dels evangelis respectius.
L'evangeli de Marc no parla de la infància de Jesús, aquest comença explicant quan es fa batejar
per Joan Baptista i a continuació fa una proclamació dels fets i les paraules que configuren la
vida de Jesús, presentada de forma narrativa.
És l'evangeli més curt, però prou treballat per a posar de relleu la humanitat del fill de Déu.
He triat la cita de la purificació del temple -que també en parlen Mt. 21, 12-17. Lc. 19, 4548 i Jn. 2, 13-22- Perquè en la commemoració que enguany celebra la nostra parròquia ens
ajudi a discernir el veritable sentit que té el temple i aleshores ens adonarem que sobretot
és “Casa d'oració per a tots”.
PURIFICACIÓ DEL TEMPLE (Mc. 14, 15-19)
» Quan arribaren a Jerusalem, Jesús va entrar al recinte del temple i es posà a treure els qui
hi compraven i venien, va bolcar les taules dels canvistes i les parades dels venedors de coloms,
i no permetia que ningú traginés res per dins el recinte del temple. I els instruïa així:
-¿No diu l'Escriptura: El meu temple serà anomenat "casa d'oració per a tots els pobles"? Però
vosaltres n'heu fet una cova de lladres!
Ho van sentir els grans sacerdots i els mestres de la Llei i buscaven com podrien fer-lo morir;
però li tenien por, perquè tota la gent estava admirada de la seva doctrina.
I quan es va fer fosc, Jesús i els seus deixebles van sortir de la ciutat.

Maqueta del temple de Jerusalem (Museu Bíblic de Jerusalem).
FOTO: Manel Morgades i Rosell.
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GARBELLANT

A cura de M. Teresa Quintana i Capdevila

La matinada
El rabí va preguntar als seus deixebles, si
sabien quan acabava la nit i començava el nou
dia.

- "No, t'equivoques", repetí el rabí.
- I doncs, mestre, quan comença el dia?
preguntaren tots.

- "Quan es veu un animal i es distingeix si és
un gos o una ovella", va dir el primer.

- "Molt senzill", els respongué. "Quan a distància
pots veure un ésser humà i saber si és el teu
germà o la teva germana. Perquè, quan no ho
saps, sigui l'hora que sigui, sempre és de nit".

- "No, t'equivoques", va dir el rabí.
- "Quan veus un arbre a distància i saps si és
una figuera o una prunera", va dir el segon.

Matinada d'estiu. Foto: Arxiu.

EQUIP DE REDACCIÓ D'AIGUA VIVA
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Redacció:

M. Carme Sans i Moyà
Concepció Motlló i Sans
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Mn. Manel Borges i Anguera

M.Teresa Quintana i Capdevila
M. Carme Llobera i Sorribes
Rosa M. Sànchez i Cornadó
Mn. Anton Bru i Borràs
M. Teresa Quintana i Capdevila
Manel Morgades i Rosell

Col·laboradors: Antoni Pau i Sans
Jesús Elies i Capdevila

AVÍS ALS SUBSCRIPTORS

L'Aigua Viva es podrà recollir al Quiosc Esqué. Els exemplars es lliuraran durant vuit dies.
Després estaran a disposició de tothom a l'Abadia, els divendres a la tarda, al despatx Parroquial
de 8 a 9 del vespre. L'Aigua Viva seguirà sent gratuïta.
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ENTREVISTA

A cura de M. Carme Llobera i Sorribes
Continuant en la línia del lema de la
commemoració: “una Església que camina
amb el poble”, conversem amb la Germana
M. Carme Gras Salla, de cal Cerni, monja
arbequina, de la congregació de les Dominiques
de l'Anunciata. Actualment ha estat destinada
a Valras-Plage (França).

2) Deia una persona: els cristians som com
la sal però moltes vegades ens quedem dins
el saler. Certament s'ha de posar sal a....
S'ha de posar sal a tantes coses... injustícies,
corrupcions, pobreses de tot tipus. Jo crec
que cadascun de nosaltres, dins la nostra
petitesa, també podem posar i posem, el
nostre granet de sal a la vida, si sabem escoltar,
acollir, col·laborar i ESTIMAR.
3) Evangelitzar és portar al món la bona
notícia de Jesús; actualment es parla d'una
nova evangelització; com s'ha d'interpretar?,
en què consistirà?
És el Crist Ressuscitat que en l'Evangeli de
Sant Mateu en invita a tots a anar per tot el
món a anunciar i viure la Bona Nova.
Segons el Papa Benet VXI la nova evangelització
ha d'actuar com el petit gra de mostassa sense
pretendre que sorgeixi d'immediat un gran
arbre.
El Sínode que ell ha convocat a Roma per al
mes d'octubre té como a tema central la nova
evangelització. És un temps de gràcia que
se'ns dóna per celebrar els 50 anys del Concili
Vaticà II.
El món modern ens invita als cristians a obrirnos, a buscar noves maneres d'evangelització,
cal deixar-nos guiar per l'Esperit.

Gna. M. Carme. Foto: Carme Giné Cartañà.

1) Per començar, faci'ns una pinzellada de
la seva vida social i religiosa, a Arbeca.

4) Tots sabem el paper dels rectors en les
parròquies; són elements integradors? A
quin nivell?

La meva vida a Arbeca era molt senzilla i
familiar, teníem poques necessitats i gaudíem
del present sense pensar massa en el futur.
Els actes socials estaven molt lligats als
religiosos.

El rector dins la seva Parròquia sempre ha
tingut un paper integrador i a la vegada,
conciliador.

Amb l'arribada de Mn. Anton Bru a Arbeca, es
va iniciar una nova etapa per la joventut, molt
enriquidora. Ens va ajudar a sortir una mica
de nosaltres mateixos, ens va obrir nous
horitzons.

A quin nivell? Sobretot en l'espiritual i moral,
però com a ciutadà, que forma part integral
del poble, en tots els nivells. polític i social.
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S'ha de posar sal a tantes coses... injustícies, corrupcions, pobreses
de tot tipus. Jo crec que cadascun de nosaltres, dins la nostra petitesa,
també podem posar i posem, el nostre granet de sal a la vida, si sabem
escoltar, acollir, col.laborar i ESTIMAR.
5) Vostè, com a cristiana, en aquests
moments en què vivim, es planteja
interrogants? Quins?

10) Per què se les dificulta tant, a les dones,
com a membres de l'Església, ser
considerades en igualtat de condicions i
funcions respecte a l'home?

La crisis de les vocacions religioses és una
evidència que ens fa interrogar sobre el futur
de les Congregacions. Cap on va la Vida
Religiosa?. És un interrogant que ens preocupa
i ens ocupa.

La societat viu encara de reminiscències
heretades de l'Edat Mitjana, en què es creia
que la dona tenia menys capacitat intel·lectual
que l'home.

6) Què comporta pregar?

Constatem que en la societat hi ha moltes
dones competents i que ocupen llocs de
responsabilitat en tots els camps; polítics,
socials, religiosos.

Pregar és per a mi tenir una actitud d'escolta
a la veu de Déu que ens parla en l'interior del
nostre cor en el silenci, ens compromet a
parlar a Déu dels homes i als homes de Déu,
com feien Sant Domènec i el nostre fundador
Sant Francesc Coll.

11) Manifesta la teva opinió respecte a la
responsabilitat i al sacerdoci de la dona a
l'Església, etc.

7) Què significa estimar?

Crec que s'ha de donar temps al temps.

Estimar significa donació, sacrifici, gratuïtat,
misericòrdia, perdó. Sant Agustí ho resumia
molt bé quan deia: “Estima i fes el que
vulguis”.

12) A part del sacerdoci, consideres que la
dona, amb la mateixa formació teològica
que la d'un home ben preparat, pugui arribar
a nivells més alts en quant a jerarquia
eclesiàstica? És a dir, altres càrrecs decisius
o importants en la institució de l'Església.

8) Creu que un dels valors no tan formals i
realment formadors de persones i
transformadors de la societat és el valor de
la gratuïtat?. Com la definiria?

Sincerament crec que sí. En l'actualitat hi ha
dones doctorades en teologia, en pastoral i
en moral. Algunes tenen responsabilitats
importants dins de l'Església, però encara ens
falta recòrrer molt camí per arribar a ocupar
llocs que en l'actualitat són reservats als
homes.

Si els manaments de la Llei de Déu s'enclouen
en dos, jo diria que els valors cristians es
resumeixen en el valor de la GRATUÏTAT, es
a dir “saber donar-se a canvi de res”. Jesús
és l'exemple de la gratuïtat màxima.

13) Per acabar, Germana M. Carme, com
concep l'Església del “demà”?

9) Quina funció té la religió en el nostre
món?

L'Església del demà la concebo com una Església
que està al servei de tots i que reconeix la
dignitat de cada home i dona. I que, com deia
Joan XXIII, obri finestres perquè hi entri aire
pur renovat.

La religió ens ofereix accedir a la gran dimensió
existencial de tot home i dona. Té com a
funció pacificar i asserenar el nostre interior.
Ens proporciona valors teologals que ens ajuden
a viure amb FE, ESPERANÇA I CARITAT, és a
dir, dóna sentit a la nostra vida humana.
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