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ARA I AQUÍ
En el moment en què em disposava a escriure “l’Ara i aquí” d’aquest número i que volia ser com una
petita valoració de com jo he viscut la commemoració dels 325 anys del nostre temple, he sentit la
notícia de la renúncia del Papa Benet. Immediatament he decidit deixar el meu propòsit de banda ja
que aquesta notícia històrica crec que havia de sortir ja. Per altra banda encara no hem acabat tots
els actes que tenim previstos per la nostra commemoració.
Començo doncs transcrivint la declaració del Papa, car és un document històric del que val la pena
que quedi constància en la nostra publicació.

DECLARACIÓ DEL PAPA BENET XVI EN EL CONSISTORI ORDINARI PÚBLIC, DE 10 DE FEBRER,
SOBRE LA SEVA RENÚNCIA AL MINISTERI DE BISBE DE ROMA, SUCCESSOR DE SANT PERE
Estimadíssims germans:
Us he convocat en aquest Consistori no sols
per a les tres causes de canonització, sinó
també per a comunicar-vos una decisió de
gran importància per a la vida de l’Església.
Després d’haver examinat davant Déu reiteradament la meva consciència, he arribat a
la certesa que, per l’edat avançada, ja no
tinc forces per a exercir de manera adequada el ministeri petrí. Sóc molt conscient que
aquest ministeri, per la naturalesa espiritual que té, ha de ser portat a terme no únicament amb obres i paraules, sinó també, i
no en menor grau, patint i pregant. Malgrat
això, el món d’avui, subjecte a ràpides transformacions i sacsejat per qüestions de gran
relleu per a la vida de la fe, per a governar
la barca de sant Pere i anunciar l’Evangeli
necessita també el vigor tant del cos com de
l’esperit, vigor que, en els darrers mesos,
ha disminuït en mi de tal manera que he de
reconèixer la meva incapacitat per a exercir
bé el ministeri que em va ser encomanat.
Per això, essent molt conscient de la seriositat d’aquest acte, amb plena llibertat,

declaro que renuncio al ministeri de bisbe
de Roma, successor de sant Pere, que em va
ser confiat per mitjà dels Cardenals el 19
d’abril de 2005, de manera que, des del 28
de febrer de 2013, a les 20.00 hores, la seu
de Roma, seu de sant Pere, quedarà vacant
i haurà de ser convocat, per part de qui té
competències per a fer-ho, el conclave per a
l’elecció del nou summe pontífex.
Estimadíssims germans, us dono les gràcies
de cor per tot l’amor i el treball amb què
heu portat al meu costat el pes del meu ministeri, i demano perdó per tots els meus defectes. Ara confiem l´Església a la cura del
seu Summe Pastor, nostre Senyor Jesucrist, i
supliquem a Maria, la seva santa Mare, que
assisteixi amb la seva bondat maternal els
pares cardenals en elegir el nou Summe Pontífex. Pel que fa a mi, també en el futur,
voldria servir de tot cor la santa Església de
Déu amb una vida dedicada a la pregària.
Vaticà, 10 febrer 2013
Benedictus pp. XVI
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ara continua servint-la “amb una vida dedicada a la pregària”.

El meu petit comentari
La renúncia del Papa ha provocat moltes i
variades reaccions tant en positiu com en negatiu. És natural, fora un cas insòlit el que
hi hagués unanimitat. Ningú fa les cosses bé
per a tots i a tots ens és molt difícil mirar els
altres amb imparcialitat. Ens hem acostumat
a mirar el món amb el color de les nostres
ulleres, tot pensant que el nostre color és el
que cal.
Davant la renúncia del Papa ens cal creure
que aquest fet, al igual que el resultat del
Conclave, és obra de L’Esperit Sant, i hem
de fer-ne una lectura positiva que ens ajudi
a estimar i comprendre més i millor la nostra
Església, que és la de Jesús, la que cadascú
servim des de la nostra pròpia vocació i a la
que Benet XVI ha servit, com a Pontífex i que

Una lliçó d’humilitat: és molt fàcil dir “tots
som necessaris, però ningú és imprescindible”, però cal una gran dosis d’humilitat
per obrar amb conseqüència quan hom sent
que ja no té “forces per a exercir de manera
adequada el ministeri petrí.” El Papa, avui
emèrit, ens ha donat una lliçó d’humilitat i
de gran amor a l’església.
Quan ens agrada tant aferrar-nos al poder,
ell se’n desfà.
Quan divinitzem tant al Papat, ell l’humanitza deixant clar que no és un altre Crist a la
terra, sinó el Vicari de Crist a la terra.
Tant de bo aquest gest, tingui continuïtat.
Manel Borges Anguera

Habemus Papam!
Donem gràcies a Déu

Avui 13 de març de 2013, el
Cardenal Jorge Bergoglio ha
esdevingut el 266 Papa amb
el nom de Francesc.
Per primera vegada un Papa
llatinoamericà i jesuïta. Per
primera vegada, en la llista
del noms del Papes, el de “Francesc”.

silenci - pregària amb la seva humil actitud i
la senzillesa litúrgica de la benedicció seran
una imatge difícil d’esborrar en el meu cor.

Desprès d’aquesta grata noticia, si més no,
per aquestes “primeres vegades”, he de
confessar-vos que m’he emocionat quan el
Papa Francesc ens ha demanat, amb un to
de gran humilitat, que abans de donar-nos
la seva benedicció, nosaltres preguéssim per
ell per tal que el Senyor el beneís. Aquell

Crec i vull creure que tenim el Papa que Déu
vol. Donem-ne gràcies tot demanant que,
guiats pel nou Papa, anem avançant com
Església de Jesús que camina amb el poble.
Manel Borges Anguera
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ES FA SABER…

Catequesi

La catequesi va fent el seu curs de preparació, tant d’infants de Confirmació com del
curs Bíblic.
El dia 17 de Març, l’Eucaristia serà participada pels nostres infants de la catequesi, amb
el tema del Perdó.

Parròquia

A cura d’Anton Bru i Borràs
i Concepció Motlló i Sans
DEMOGRAFIA (període de
Nadal a Pasqua)

Càritas

Càritas parroquial agraeix a tot el poble la
resposta donada a la recollida d’aliments,
realitzada a les botigues. Ha estat molt generosa i en aquest temps de crisi es valora
molt més.
Aquest mes de març des dels estaments que
gestionen els aliments de la Comunitat Europea, ens han fet arribar una important varietat d’aliments per aquelles famílies que en
aquests moments ho necessiten. Cal posar-se
en contacte amb Càritas Parroquial.

Baptismes: 13-01-13 Manuela Macho Santiago
Casaments: 16-02-13 Albert Perera Sangrà amb
Maria Batalla Burgueño,
		
ambdós d’Arbeca
Exèquies: 19-12-12
21-12-12
31-12-12
12-01-13
24-01-13
27-01-13
30-01-13
06-02-13
08-02-13
12-02-13
02-03-13
06-03-13

Margarida Santfeliu Miró, 47 anys
Ramon Moyà Carné, 94 anys
Rosa Pifarré Pifarré, 87 anys
Trinitat Sans Perelló, 72 anys
Bàrbara Sorribes Farré, 90 anys
Josep Serra Roset, 88 anys
Rosa Sumalla Queralt, 100 anys
Teresa Sans Pedrol, 87 anys
Antoni Salat Pérez, 81 anys
Xavier Culleré Perera, 57 anys
Joan Dalmau Bea, 92 anys
Josepa Torres Serra, 94 anys

Relacions

En el marc de la celebració dels 325è aniversari de la construcció del nostre temple
parroquial, durant totes les festes de Nadal,
els nostres artistes locals han volgut commemorar l’efemèride exposant les seves obres
dins l’església, una trentena de peces: escultures, pintures i arts plàstiques que han estat
molt visitades i valorades. Una iniciativa més
d’una Església que camina amb el poble.

ACCIÓ PASTORAL

Culte

Continuant en la línea del tema de la commemoració: “Una església que camina amb
el poble”, el dia 21 de març es farà una xerrada a càrrec del periodista Lluís Foix i ens
parlarà de la seva visió de creient a partir del
Concili Vaticà II.

El dia 2 de febrer, dissabte, a la missa vespertina tingué lloc la tradicional benedicció
de candeles. L’endemà, per Sant Blai, hi va
haver la benedicció dels fruits. Aquest any
va coincidir amb diumenge i es va beneir a
Missa Major.

Corals:

El dia 13, dimecres de cendra, dia de dejuni
i abstinència. La missa amb imposició de la
cendra a les 8 de la tarda.

En acabar el Concert de Nadal, tres mares
ben joves, emparentades amb infants de la
Coral “L’Encís”, van demanar l’ingrés a l’Orfeó. Si gran va ser la sorpresa, més encara
ho va ser l’alegria. Les tres canten a la corda de les soprans, que tot just havia quedat
minvada últimament. És un botó de mostra
del que hauria de ser el rejoveniment de la
Coral. Gràcies a l’Anna Aguilà i a les germanes Gemma i Mercè Farregu. A veure qui més
s’anima!

Tots els diumenges de quaresma es fa el viacrucis a 2/4 de 6 de la tarda, i està preparat
pels mateixos laics.
Cada tercer dissabte de mes, missa a la residencia. Una bona ocasió per compartir la fe
amb els residents i fer la visita. Es celebra a
les 5 de la tarda.
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Arxiprestat

Mostra d’artistes locals.

A cura de Rosa M. Sànchez i Cornadó

Foto Ramon Sans
(Relacions)

Durant aquest trimestre l’arxiprestat només ha organitzat una activitat: el Recés de
Quaresma. Un temps dedicat
al testimoniatge, formació,
reflexió, pregària i relació
que ens ajuda a viure la nostra fe. Per causes diverses ha tingut un estil
diferent del que s’havia seguit des del 1996.
Sense perdre aquests aspectes hem passat a
un aire més espiritual. A l’oratori de l’hostatgeria del Monestir de Vallbona començàvem
a les onze amb l’Exposició del Santíssim, i
en aquest clima Mn. Francesc Manresa guiava una meditació sobre alguns aspectes del
misteri de la Passió a l’entorn del tema: Crist
Jesús en temps de crisi.
Un matí, el del dissabte 2 de març, dedicat
a la nostra preparació per a viure el Misteri
Pasqual i retrobar-nos. Mantenim una bona
assistència, 24 persones, 18 de les quals ens
quedàrem a dinar.

Recès. Foto de Rosa M. Sànchez i Cornadó

VIVÈNCIES
Fanna Ali és una poetessa sahrauí. Nascuda
a Zemmour (al costat de Smara) l’any 1952,
se la considera la García Lorca del moviment
alliberador del poble sahrauí. Defensora dels
drets de la seva gent, tenim a les mans, un
fragment de l’entrevista que li van fer uns
joves periodistes catalans.
“Vaig passar la meva infància al camp amb la
meva família. Érem gent de ramats i anàvem
d’un lloc a l’altre, buscant les pluges i alimentant-nos de carn i de llet de camell. Vaig
ser nòmada fins al catorze anys en que els
meus pares em van casar i ens traslladàrem
a El-Aaiún.
Allí em vaig inclinar per la poesia que vaig
descobrir escoltant contes, sentint poesies i
assistint a reunions de poetes.
Als anys seixanta, una epidèmia va matar la
majoria de ramats, la qual cosa va obligar
molta gent a abandonar el camp per anar a la
ciutat i conviure amb la colònia. Tot el nostre

Mapa de la zona

poble va patir pena i misèria per les injustícies i les persecucions i així va anar prenent
forma la revolució i la insurrecció.
Els enfrontaments van ser tràgics i després
d’una cruel peregrinació vam arribar als
campaments. Aquí vaig començar a dedicarme més a la poesia que era la meva arma per
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lluitar per la nostra llibertat com aquell que
només té una tela per cosir una gel·laba. Les
paraules són l’únic recurs que tens i les has
de saber explotar i aprofitar.
Des de sempre, tot allò que he escrit, ha fet
referència a les fugides i a les batalles dels
combatents sahrauís.
Escriure… recitar… per tenir l’autoestima
elevada, tant que arribés fins al cel. Però no
era fàcil.
Aquesta era la meva forma de contribuir a la
causa.”

Campament sahrauí

HO DIU LA BÍBLIA
A càrrec de Manel Morgades i Rosell

Hans Küng i el fins fa poc Benet XVI, van participar al concili Vaticà II. Aquests teòlegs
alemanys que han seguit camins oposats pel
que fa referència a la línia que ha portat
l’Església Catòlica després del Concili, estan
d’acord en “la relació positiva entre la fe
cristiana i la ciència, el diàleg entre religions
i civilitzacions i el consens ètic entre totes
les confessions i ideologies” (1).

El Matagalls (FOTO: Manel Morgades)

Aquesta declaració intel·ligent entre fe i raó
és la que hauria de treballar la nova direcció de l’Església per donar resposta al clam
de molts cristians, que esperen d’aquest nou
pontificat una nova i definitiva primavera per
la Església de Jesucrist.

LA FE I LA CONSTÀNCIA (He. 11, 1-3; 8-10)
La fe és posseir anticipadament allò que esperem, és conèixer realitats que no veiem.

He volgut començar parlant de l’actualitat
perquè hi deixem actuar la paraula de Déu.

Els antics han merescut per la fe el testimoni
de l’Escriptura. Gràcies a la fe, comprenem
que tot l’univers va ser creat per la paraula
de Déu i que, per tant, allò que veiem no
prové de simples aparences.

La carta als hebreus cal situar-la a la segona
meitat del segle primer. Aquest text ens vol
fer adonar que el veritable culte és l’ofrena
constant i generosa de la pròpia vida. La fe
conscient ens fa entrar al Santuari gràcies a
Jesucrist on hi desemboca la fe viscuda amb
constància i arrelament.

Gràcies a la fe, Abraham, cridat per Déu, va
obeir i se n’anà cap al país que havia de rebre en herència. Abraham sortí sense saber
on anava. Gràcies a la fe, va residir com a
estranger a la terra promesa, vivint en tendes amb Isaac i Jacob, hereus com ell de la
mateixa promesa. És que esperava aquella
ciutat ben fonamentada que té Déu mateix
com a arquitecte i constructor.

(1) Hans Küng
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GARBELLANT

L’Aigua Viva s’afegeix
al centenari de Salvador Espriu
publicant aquests dos poemes
de gran actualitat

CATACUMBES ROMANES
A Roma hi ha moltes catacumbes, cementiris
subterranis fets pels romans. Tenen pisos de
nínxols que s’estenen cap a baix i cap a fora
segons anava passant el temps.
Les catacumbes de Santa Domitil·la, Santa
Priscil·la, Sant Calixte i Sant Sebastià són les
mes visitades. Es van fer famoses com a refugi
per als cristians quan una llei va privar que hi
entrés l’exèrcit. Davall de l’església de Sant

Foto catacumbes. Autors.

Sebastià hi ha un temple cristià antic en les
parets del qual es poden llegir inscripcions
en llatí que els peregrins escrivien. Aquesta
església es troba damunt d’un temple pagà
anterior dedicat al déu Mitra decorat tot ell
amb flors de guix amb tonalitats pastel.
Són nombrosos els visitants que passegen
anualment per aquestes catacumbes portats
per simple curiositat cultural o atrets per la
història de les seves arrels i de la seva fe.

Foto catacumbes. Autors.
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LA PASSIÓ DE OBERAMMERGAU (BAVIERA)
Un poblet de les muntanyes de l’Alta
Baviera, és famós per la Passió de Jesús que
es representa cada deu anys des que l’any
1633, el poble va fer un vot d’agraïment per
haver-se curat de la pesta.
Hi treballa tota la gent del poble, 2.472
persones, de les quals 638 són nens.
Les escenes estan acompanyades (com si
d’una òpera es tractés) per orquestra, cor i
solistes.

Imatge de la Passió

Comencen a les 14:30h i s’acaba a les 22:30h.
Fan una parada de 3 hores i la temporada
dura de maig a octubre. La resta de l’any, els
actors i actrius fan esforços per compaginar
treball, escola, família i Passió.
Cada any comptabilitzen més de 500.000
persones que assisteixen a la representació,
la qual s’ha convertit en un dels actes
culturals i religiosos més importants de
l’Alemanya actual.
Vista general del públic assistent a la representació

ENTREVISTA
Continuant en la línia del lema de la
commemoració: “una Església que camina
amb el poble” conversem amb una parella
que enguany celebren les NOCES D’ARGENT
( 25 anys de matrimoni): Jordi Balagué i
M.Teresa Motlló
Jordi i Teresa. Foto de Roger Balagué Motlló

1.- L’inici del vostre caminar junts, el
procés d’enamorament, les primeres
paraules de compromís, la maduració del
projecte comú.....Aquests foren els inicis.
On sou ara?

2.- Reviseu el camí que aneu fent? De
quina manera?
Tot sovint recordem els objectius que ens
hem marcat durant la vida, fem memòria
de tots aquells que hem assolit i intentem
millorar dia a dia.

En la consolidació d’aquest projecte.
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3.- Cal tota una vida per conèixer
una persona, però no és suficient per
conèixer-se un mateix. Comenta-ho.

10.-Us sentiu que formeu part de l’Església?
Des del moment que esdeveniments
importants de la nostra vida s’han celebrat
en l’església, i a més a més, a nivell cultural
hem participat en diferents actes amb les
entitats a les que pertanyem, considerem
que sí.

La vida és un aprenentatge etern, tant de
nosaltres mateixos com de la gent que ens
envolta.
4.- Estimar de veritat, és fàcil?

11.- Podeu dir-nos com col·laboreu en i
amb la Parròquia d’Arbeca?

És fàcil quan s’aprèn a respectar, compartir
i conviure.

Com ja hem avançat a la resposta anterior,
mitjançant entitats culturals.

5.- La família és vital. “Si la família
emmalalteix, la societat es trenca”.
Alguna cosa a dir?

12.- Què us han aportat personalment
aquests 25 anys?

La societat no es trenca tan sols perquè la
família emmalalteix, sinó que també quan
un individu perd els valors, contribueix en
aquest desgast de la societat.

Créixer com a persones. Mitjançant els
valors que durant el qüestionari hem
enumerat, hem arribat a un compromís
que ens ha fet madurar, ens ha aportat
seguretat i ens ha fet estimar.

6.-Li preguntaren al Doctor en Ciències de
l’Educació i en Filosofia, Tomás Melendo,
sobre els beneficis del matrimoni i ell
assegura que hi ha ignorància respecte al
matrimoni i també por al compromís. Hi
esteu d’acord?

Fem una mirada endarrere i ens n’ado-nem que
tots els passos petits i grans els hem fet acompanyats de la nostra família i els nostres grans
amics, així que no podem fer menys que estarlos sempre agraïts.
Jordi i Teresa

Nosaltres considerem que el matrimoni està
sobrevalorat, ja que la convivència entre
dues persones no té perquè comportar
un contracte social, o bé eclesiàstic, sinó
un compromís honrat i sincer entre dues
persones.

EQUIP DE REDACCIÓ D’AIGUA VIVA
Coordinadora:
Redacció:

7.- Val la pena casar-se?
El que realment val la pena és poder
compartir la vida amb la persona que un ha
escollit.
8.- Té avantatges un matrimoni cristià
quan es produeix un conflicte de parella?
En la societat actual qualsevol tipus d’enllaç
té els mateixos avantatges.

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

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

9.- Teniu dos fills, l’Alba de 24 anys i en
Roger de 19 anys. Com els heu educat?

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.

Dia a dia intentem educar als nostres fills
amb els valors (respecte, honestedat,
sinceritat, companyerisme, empatia, etc.)
que nosaltres creiem imprescindibles.
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