Sants i Vaticà II

Retaule de St. Josep Oriol
Dissabte, 16 de març,
a les 9 del vespre

1. Aquest any, el 23 de març, Festa de Sant Josep
Oriol, ens arriba en el dia de la vigília del Diumenge de
Rams. De fet, en les Eucaristies daquella tarda ja hi
llegirem la Passió segons Sant Lluc. Per això, a les 8 de la
tarda del divendres 22 de març celebrarem solemnement
lEucaristia del Sant a la Basílica. Tots hi esteu convidats.
Ja haurem fet el Retaule i al carrer haurà començat la
Festa Major.

Estem immersos en la preparació i els assaigs d'aquesta
dissetena edició del Retaule de Sant Josep Oriol, un
dels principals drames sacres que es representen al
nostre país, i que ha esdevingut un important nexe
d'unió entre els diferents grups que conformen la
nostra comunitat.
Aquesta representació amateur és fruit d'un treball
voluntari que pretén mostrar la vida i miracles del
nostre sant.
Si algú hi vol col·laborar, encara tenim diverses tasques
en les que us podeu implicar, des d'actuar fins a donar
un cop de mà en l'organització de les més de cent
persones que hi treballem.
Programa: 19:30 h, processó amb les figures del bestiari (el lleó i la mulassa) i el llegat.
Itinerari: pl. Sant Josep Oriol, c. de la Palla, pl. Nova, c. Boters, c. Portaferrissa, c. del Pi, pl.
Sant Josep Oriol, pl. del Pi (arribada del llegat a la Basílica).
21:00h, a l'interior de la Basílica, representació del drama, on hi actuen prop de 100 persones
dels diferents àmbits parroquials, entre d'altres. Durada aproximada d'una hora i mitja.
Organitza: Associació del Retaule de Sant Josep Oriol. Demaneu informació als sagristans.
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La Comunitat del Pi, i amb ella els grups de catequesi
d'infants i l'Esplai Santa Maria del Pi, organitzen una sortida
el proper diumenge 14 d'abril per anar tots junts en autocar a veure la Passió d'Esparreguera.
Els sagristans us podran informar de com fer la inscripció per la sortida i a la pàgina web
www.basilicadelpi.com/activitats hi trobareu un formulari d'inscripció on line.

On som?

Horari de misses

Despatx parroquial

BASÍLICA
Plaça del Pi, 7

DIES FEINERS
19:00 a la Capella de la Sang

SAGRISTIA I DESPATX
Placeta del Pi, 4

DISSABTES
16:30 a la Capella de la Sang
18:30 a la Basílica
20:00 a la Capella de la Sang

El despatx parroquial és
lindret dacollida de la
parròquia on podreu fer les
gestions administratives
relacionades amb els
sagraments.

LOCALS PARROQUIALS
Cardenal Casañas, 16
08002, Barcelona
Tel. 93 318 47 43
info@basilicadelpi.com

DIUMENGES
12:00 a la Basílica
13:00 (castellà) a la Basílica
20:00 a la Capella de la Sang

HORARI:
Dilluns i dimecres
de 18:00 a 20:00.
dparroquial@basilicadelpi.com
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2. Déu ens ha fet un gran do al Pi, en tenir tan a prop
a Sant Josep Oriol, però també tenim la responsabilitat
danar-lo descobrint amb els anys per poder-ne parlar
millor als qui no el coneixen.
Tots som cridats en Jesucrist a la santedat. Molts sants
són sants amagats, no shan deixat veure potser perquè
les seves vides han estat tan senzilles que ningú no nha
fet mai esment, ningú no els ha considerat sants.
Els sants com Sant Josep Oriol han tingut una vida pública,
coneguda per molts. La seva vida sha anat transformant
amb la imatge viva del mateix Jesús. Déu manifesta
vivament als homes la seva presència i fesomia. Ens parla
a través dells i ens dóna senyal del Regne (el projecte de
Jesús) al qual som atrets amb força ( ) per una garantia
dautenticitat (Lumen Gentium num. 12).

Seguint les inspiracions del Concili Vaticà II, la relació
amb un sant com el nostre ens apropa a Crist i alhora ens
hi vincula perquè Crist és la font de la gràcia per als
cristians. Així aprenem el camí més segur darribar a la
unió perfecta amb Crist que és la santedat. (L.G. 50).
És molt convenient que estimem aquests amics sants
cohereus de Jesús, també germans i benefactors nostres,
donant les degudes gràcies a Déu per ells. I que els
invoquem a fi dobtenir beneficis de Déu, que per mitjà
del seu Fill, únic Redemptor i Salvador, que ens protegeix
i ens auxilia quan preguem. (L.G. 50).
3. I el 16 de març tornem a representar el Retaule de
Sant Josep Oriol a la Basílica. Sestà preparant amb molt
desforç i amb molt de goig per tal doferir no només una
obra dart sinó que, a més, ens arribi la bondat, la senzillesa,
lentrega als malalts i, sobretot, la santedat de Josep Oriol,
per veure si sens encomana alguna cosa dell.
Nota: Aquesta petita immersió dalgunes coses que diu el
Vaticà II és un senzill homenatge als 50 anys de linici
daquest Concili, que hem celebrat recentment.
Gaietà de Casacuberta, rector

Notes informatives
Celebració comunitària de la Penitència
El proper dia 20 de març, a la missa de les 7 de la tarda
a la Basílica, farem la Celebració comunitària de la
Penitència.
AHIR, AVUI, DEMÀ on line
Des d'aquesta nova temporada, el nostre full es pot
consultar i descarregar en format pdf des de la web de la
Basílica. També hi podreu trobar els números endarrerits.
http://basilicadelpi.com/publicaciones/boletin
Seguiu-nos a les xarxes socials
Twitter: @SantaMariadelPi
Facebook: www.facebook.com/basilicasantamariadelpi

A lentorn de la titular de la
Basílica del Pi (part 2)
La iconografia de la titular
La tradició popular ha instituït al Pi la festa de lAssumpta
com a festa principal des de molt antic (al segle XV ja
sesmenta) però, així i tot, mai no ha estat ladvocació
titular iconogràficament parlant, ja que en realitat era i
és la de la Mare de Déu amb el nen Jesús a coll. Aquest
equívoc entre la institució popularment acceptada de la
festa principal i la iconografia de ladvocació utilitzada és
molt habitual al nostre país.
Es dóna el cas curiós que ha passat a la inversa a l'església
de Santa Maria del Mar, on sí que la imatge titular havia
estat (fins lany 1936 que es va cremar) la representació
de lAssumpta i, malgrat això, celebraven la festa el dia 1
de gener, antigament solemnitat de la virginitat
immaculada de Maria.
Ara, a Santa Maria del Mar, la imatge titular és una
marededéu renaixentista amb el nen als braços que,
recuperada del portal del carrer dels Sombrerers i
lAssumpta, és a una capella lateral.
Pel que fa al Pi, hi ha moltes possibilitats que la imatge
de la Mare de Déu que hi havia al timpà del portal major
i que hem restaurat recentment, sigui realment la mateixa
imatge que presidia el presbiteri lany 1358 on va romandre
fins lany 1730.
En qualsevol cas la titular era una imatge de Maria amb
el nen a coll. Sabem que en fer el retaule barroc, la
representació de la titular renovada continuà essent una
marededéu i que fins i tot la reforma neogòtica den Villar
al segle XIX va mantenir aquesta advocació. No és fins els
anys 70 del segle XX que, per primera vegada a la història,
es modifica la iconografia i sinstal·la una imatge de
lAssumpta a la paret de labsis.
(continuarà)
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