Setmana Santa
Horaris de misses i
actes litúrgics

Fumata blanca, nou Papa,
bisbe de Roma
Gaietà de Casacuberta, rector

24 de març, Diumenge de Rams
11:45, Processó i Benedicció de Rams
19:00, Via Crucis
Misses a les 12:00, 13:00 i 20:00
28 de març, Dijous Sant
20:00, Missa de la Cena del Senyor

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

29 de març, Divendres Sant
18:00, Celebració de la Passió del Senyor
i després, Via Crucis
30 de març, Dissabte Sant
22:00, Vetlla Pasqual
31 de març, Diumenge de Resurrecció
Misses a les 12:00, 13:00 i 20:00

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

Horari de misses

On som?

Despatx parroquial

DIES FEINERS
19:00 a la Capella de la Sang

BASÍLICA
Plaça del Pi, 7

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

SAGRISTIA I DESPATX
Placeta del Pi, 4

El despatx parroquial és
lindret dacollida de la
parròquia on podreu fer les
gestions administratives
relacionades amb els
sagraments.
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13:00 (castellà) a la Basílica
20:00 a la Capella de la Sang

LOCALS PARROQUIALS
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Tel. 93 318 47 43
info@basilicadelpi.com

HORARI:
Dilluns i dimecres
de 18:00 a 20:00.
dparroquial@basilicadelpi.com
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1. Primerament voldria donar gràcies a Déu per tot el bé que
ens ha fet Benet XVI, pels seus escrits, la seva sensibilitat i
lamor a lEsglésia. Tot i que ens va sorprendre molt a tots la
seva decisió de renunciar al ministeri de Bisbe de Roma, el que
ha fet no ha estat una fugida sinó donar pas a un successor amb
més força per exercir aquest ministeri petrí. Agraïm la grandesa
humana i espiritual daquesta decisió. En el seu comiat va fer
palès que volia servir de tot cor la Santa Església de Déu amb
una vida dedicada a la pregària. Gràcies, Benet XVI!
2. Durant dos dissabtes i diumenges, en les Eucaristies he
demanat que preguéssim perquè Déu ens donés un Papa Sant
i Bon Pastor.
Què és un Sant? Lúnic Sant és Déu, però Déu suscita i regala
gratuïtament, a alguns homes i dones, el fet de poder participar
de la seva santedat. Això és, a la vegada, una exigència per a ells
a viure a fons la fe, lesperança i la caritat, és a dir, lamor a Déu
i als homes. Aquests homes i dones són persones a qui guia
Déu, que viu pendent dallò que se li demana en cada circumstància. És un seguiment a Jesús, Fill del Pare, per col·laborar
en el Regne que Déu va construint en la història. Això és el que
viuen tots els sants, però hi ha moltes diferències entre uns
sants i uns altres. Déu dóna la gràcia de viure a fons aspectes
de Jesús. Aquesta diversitat és una gran riquesa de lEsglésia.
Que el nostre Papa sigui també a la seva manera i per gràcia
de Déu un sant!
3. Què és un Bon Pastor? El Bon Pastor és Jesucrist, però
Déu dóna la gràcia i la tasca a molts cridats a pasturar el seu
ramat o Església. Un bon pastor és aquell que dóna la vida per
les ovelles, que les condueix i coneix una per una, que té
compassió delles quan estan malaltes, són pobres o pecadores.
Aquest és el nostre desig pel nou Papa. També que ens anunciï
lEvangeli i ens acompanyi en els combats per fer una societat
més justa i solidària com volia Jesús, que acompanyi les
Esglésies del món per tal que tradueixin en fets lEvangeli i
que faci possible, cada vegada més, la participació de tothom
en les grans decisions de les nostres esglésies i de lEsglésia
Universal on, els laics i les dones, puguin ser reconeguts i
responsabilitzats per les seves capacitats.

4. En la primera trobada amb els periodistes, el Papa
Francesc va dir: Ah, com magradaria una
Església pobra i pels pobres. I també: Si no
pro-clamem Jesucrist en lEsglésia, lEsglésia
es converteix en una ONG pietosa.
Tan de bo siguin aquestes les prioritats pastorals
del seu pontificat! Perquè si en lanunci de
Jesucrist hi manquen els pobres, els preferits
de Déu en el Regne, no hi haurà veritable
evangelització en les nostres esglésies. No
us sembla aquest un magnífic repte?
Benvingut Papa Francesc, Bisbe de Roma!!

Moltes gràcies pel Retaule
La il·lusió empeny les primeres vegades de fer una cosa. Actualment, però,
representem el Retaule per amor al Pi. Quan sestima es fan molts esforços i molts
treballs i, sovint, ens queda un ai perquè sempre ho haguéssim pogut fer millor i
és que, el qui estima, sempre voldria estimar més...
Vull agrair a Mn. Tomàs Vergés que fes tot el que va estar al seu abast perquè
estiméssim Sant Josep Oriol i per això va escriure el Retaule. Agrair també a tots
els Jordis, Iaios i Annes... Són tants els que han fet possible aquest magnífic
Retaule que sembla que el Sant ho empenyi.
Aquí seguim vetllant per lesperit de Sant Josep Oriol. En els nostres locals, on
ja teníem i mantenim el Plat del pobre, una xarxa dentitats, està creant dues
iniciatives més, molt necessàries al servei de la dignitat dels més pobres: la
Rosalie Rendue (VINCLES) i una altra que encara no té nom. Alhora descobrim
que hi ha molt a fer i que mai no nhi ha prou, especialment ara amb aquesta
crisi econòmica en la que estem immersos.
Celebro lescrit dels joves de la Parròquia que ens desvetllen sants actuals que
són lesperit pur del nostre Sant (el podeu trobar al programa que es va repartir
i el podeu descarregar des d'http://basilicadelpi.com/publicaciones/boletin).
Hi ha tants voluntaris joves i no tan joves- que serveixen de mil maneres als
pobres però que no saben que viuen en lesperit del nostre i daltres sants. Tan
de bo sens encomani a tots aquest esperit oriolà!
Aquests dies es parla molt de lEsglésia, però lEsglésia actua en moltes parròquies,
moviments i comunitats del món. En el cor de la nostra ciutat, aquí al Pi, intentem
ser fidels a la memòria del nostre Sant i per això hem refet la seva capella on és
enterrat, cosa que farà possible parlar-ne a petits i grans quan visitin la Basílica.
Gràcies de nou a totes i a tots.
Gaietà de Casacuberta, rector

A lentorn de la titular de la
Basílica del Pi (part 3 i última)
La institució canònica de les festes de Maria
Pel que fa a la institució canònica de la titular, cal tenir en compte que dels quatre
dogmes dedicats a Maria, dos són molt antics:
 El dogma de Maria com a mare de Déu (Theotokos), documentat ja al segle III
i proclamat solemnement al concili dEfès lany 431.
 El dogma de la Virginitat Perpètua de Maria, definit clarament en el concili de
Laterà de lany 649, per bé que expressat anteriorment en les cartes del II concili
de Constantinoble de lany 553
Els altres dos són molt recents malgrat que deriven de tradicions antigues:
 El dogma de la Immaculada Concepció de Maria proclamat pel papa Pius IX
lany 1854, en la butlla dogmàtica Ineffabilis Deus.
 El dogma de lAssumpció de Maria al Cel, proclamat pel papa Pius XII lany
1950, en la constitució Apostòlica Munificentissimus Deus.
Sha de dir que lAssumpta, a diferència dels altres dogmes, no té una base bíblica
sinó tradicional, que és una advocació molt influïda per lesglésia oriental i que
es va divulgar àmpliament només a partir de la segona meitat del segle XV.
A partir de lany 1970 la festa del dia 1 de gener ha passat a englobar en una mateixa
festivitat els dos dogmes antics, el de la Mare de Déu i el de la Virginitat Perpètua.
Aquesta festa i el seu valor doctrinal es corresponen molt més perfectament amb
la representació iconogràfica de Maria amb el nen Jesús a coll, que és, sense cap
mena de dubte, la representació tradicional de la titular del Pi.
La recomanació de lany 1955
Com a resposta a un requeriment del rector de Santa Maria del Pi, Mn. Salvador
Codina, la nunciatura espanyola va fer lany 1955 unes recomanacions en relació
al conflicte de la titular de la Basílica, aclarint que aquesta havia de ser Santa
Maria en el misteri de la seva Assumpció, això mentre la Santa Seu no es pronunciés
en un altre sentit. Aquesta recomanació es va demanar per tal daclarir la
denominació real de la Basílica que es debatia entre les de Santa Maria del Pi
i Santa Maria dels Reis. Al mateix temps es volia ressaltar que la veritable
dedicació era la mariana i no la cristològica. Sentén, per tant, que no era el
problema de lAssumpta el motiu de la petició. Sembla coherent considerar que
aquesta advocació de lAssumpta, per tradicional, era un fet lògic en aquell
moment històric, i tenint en compte que la Santa Seu sí que es va pronunciar
posteriorment en relació al sentit catequètic que té el concepte de Mare de Déu
i la importància de la institució de la festa del dia 1 de gener, es pot justificar la
dignificació daquesta solemnitat convertint-la en la festa principal de la Basílica
sense que, per aquest motiu, es falsegi la seva titularitat ni sincompleixin les
recomanacions de lany 1955.
Jordi Sacasas
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1. Primerament voldria donar gràcies a Déu per tot el bé que
ens ha fet Benet XVI, pels seus escrits, la seva sensibilitat i
lamor a lEsglésia. Tot i que ens va sorprendre molt a tots la
seva decisió de renunciar al ministeri de Bisbe de Roma, el que
ha fet no ha estat una fugida sinó donar pas a un successor amb
més força per exercir aquest ministeri petrí. Agraïm la grandesa
humana i espiritual daquesta decisió. En el seu comiat va fer
palès que volia servir de tot cor la Santa Església de Déu amb
una vida dedicada a la pregària. Gràcies, Benet XVI!
2. Durant dos dissabtes i diumenges, en les Eucaristies he
demanat que preguéssim perquè Déu ens donés un Papa Sant
i Bon Pastor.
Què és un Sant? Lúnic Sant és Déu, però Déu suscita i regala
gratuïtament, a alguns homes i dones, el fet de poder participar
de la seva santedat. Això és, a la vegada, una exigència per a ells
a viure a fons la fe, lesperança i la caritat, és a dir, lamor a Déu
i als homes. Aquests homes i dones són persones a qui guia
Déu, que viu pendent dallò que se li demana en cada circumstància. És un seguiment a Jesús, Fill del Pare, per col·laborar
en el Regne que Déu va construint en la història. Això és el que
viuen tots els sants, però hi ha moltes diferències entre uns
sants i uns altres. Déu dóna la gràcia de viure a fons aspectes
de Jesús. Aquesta diversitat és una gran riquesa de lEsglésia.
Que el nostre Papa sigui també a la seva manera i per gràcia
de Déu un sant!
3. Què és un Bon Pastor? El Bon Pastor és Jesucrist, però
Déu dóna la gràcia i la tasca a molts cridats a pasturar el seu
ramat o Església. Un bon pastor és aquell que dóna la vida per
les ovelles, que les condueix i coneix una per una, que té
compassió delles quan estan malaltes, són pobres o pecadores.
Aquest és el nostre desig pel nou Papa. També que ens anunciï
lEvangeli i ens acompanyi en els combats per fer una societat
més justa i solidària com volia Jesús, que acompanyi les
Esglésies del món per tal que tradueixin en fets lEvangeli i
que faci possible, cada vegada més, la participació de tothom
en les grans decisions de les nostres esglésies i de lEsglésia
Universal on, els laics i les dones, puguin ser reconeguts i
responsabilitzats per les seves capacitats.

