Sant Tomàs Apòstol

Estem contents i feliços daquesta sortida dels del Pi a la Passió
dEsparreguera. Va ser un dia en el que tot va sortir bé.
Comunitat cristiana, monitors de lEsplai, catequistes, geganters i molts
nens de la Catequesi i de lEsplai.
La germanor va ser palesa i en dono gràcies a Déu.
Les coses van bé perquè hi ha gent que les fa possibles. Gràcies!

Gaietà de Casacuberta, rector

Gaietà

Campanya econòmica
Colònies 2013
S'acosta la diada de Sant Jordi, patró del nostre país.
Com cada any, i ja en fa una pila, les noies i els nois
del nostre Esplai posaran al carrer de Cardenal
Casañas una paradeta de roses.
El benefici de la venda de les roses es destina
a la campanya econòmica que ens ajuda a
abaratir una mica les Colònies.
Comptem amb el vostre ajut!
Moltes gràcies.

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

AHIR, AVUI, DEMÀ on line
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
18:30 a la Basílica
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.

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

LOCALS PARROQUIALS
Cardenal Casañas, 16
08002, Barcelona
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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LEvangeli de Joan de lEucaristia del II diumenge de
Pasqua daquest any (6 i 7 dabril) ens parla de les dues
«aparicions» de Jesús Ressuscitat.
En la primera no hi era Tomàs, per això li expliquen que
han vist el Senyor Jesús. Ell els contesta: Si no li veig a
les mans les marques dels claus, si no li fico el dit a la
ferida ( ) no mho creuré pas. Tomàs es resisteix a creureho, però el Senyor Jesús no el deixarà en aquesta situació.
Tomàs el que no vol és creure amb una fe ingènua. Tomàs
necessita comprovar personalment la seva fe, i la seva
resistència a creure revela honestedat. Jesús lentén i fa
el possible per fer-se present a Tomàs. De fet, Tomàs vol
creure... però necessita saber-se estimat, per això vol tocar
les nafres de Jesús a la creu, perquè és una manera de
veure i sentir com és estimat per Jesús experimentant
aquest amor.
No ens hem despantar si tenim dubtes que sorgeixen en
la nostra fe. Qui sinterroga, creix. Els dubtes viscuts duna
manera sana ens fan sortir de la superficialitat perquè ens
estimulen a anar fins el fons. La fe cristiana senfortirà
quan ens sentim veritablement atrets per Jesús, el Fill
del Pare, i quan ens sentim estimats i, daquesta manera,
la confiança pesarà més que els nostres dubtes.
Cal afegir que estem immersos en una cultura plena
descepticisme i amb una crítica permanent per la imatge
del creient i de lesglésia, i hauríem de veure que aquesta
mateixa cultura ens fa més fràgils, vulnerables i insegurs.
Quan res no és del tot veritat, els nostres anhels trontollen
respecte a les veritats de la vida i de la mort, i això és molt
important perquè tots tenim a dins nostre una sensibilitat
interior per acollir el Misteri de Déu i a allò que dóna
sentit a la nostra vida.
La fe ens és del tot necessària perquè els cristians no ho
sabem tot, ja que Déu en Jesucrist no ens ho ha revelat.
La fe demana un cert salt al buit quan ens adonem que no
és qüestió de dos i dos fan quatre i que cal viure amb
interrogants. Així i tot és imprescindible saber del cert
que Jesús no ens deixa orfes, que és fidel a les promeses

i que ens envia lEsperit Sant perquè ens acompanyi sempre, ens recordi les
seves paraules i ens ajudi a fer el salt de la fe. Tots tenim les capacitats per
acollir lEsperit vivificador que ens dóna vida sense soroll (un altre dia
continuarem parlant de lEsperit Sant). Feliços els qui creuran sense haver
viscut el que els apòstols van viure. Confiem que lAmor és lúltima realitat
i lúltima paraula de Déu Pare.
Conclusió
Els tres apòstols ens ajuden cadascun a la seva manera: Tomàs a ser honestos
amb els nostres dubtes, Pere plorant el seu pecat dorgull en creure que mai
no faria el que va fer negar conèixer a Jesús i, finalment, Joan que veu el
Crist Ressuscitat millor que els altres ja que en la tomba buida va veure i va
creure en el Ressuscitat i en la darrera pesca fecunda indicada per un desconegut,
Joan comunica a Pere que aquest desconegut és el Senyor (Jo. 21.)
Nosaltres també hem dadquirir el sisè
sentit de la fe per descobrir el Jesús
Ressuscitat en les nostres vides i, així,
veure com Joan, la presència del Crist
viu per entendre el sentit cristià de la
vida. Lhem de descobrir present en la
família, en el treball, en lamistat, la
festa, el dolor i en el pa i el vi de
lEucaristia.
LEsperit Sant ens hi ajudarà.

Recordatori: Dilluns vinent, dia 22 dabril a les 7 de la tarda es recordarà
el X aniversari de la mort del nostre estimat rector Josep Maria Vidal i
Aunós. Tots hi sou convidats.
Gaietà

Notícia
Dissabte al matí es va celebrar a lEspai Francesca Bonnemaison un recordatori
de Mossèn Josep Maria Vidal i Aunós. Hi van participar persones properes
a ell que ens varen explicar vivències de la vida del nostre estimat rector.
També hi van participar persones de Sant Just i Pastor i de Sant Medir. La
capella de música de Santa Maria del Pi ha cantat per aquesta festa que ha
estat possible gràcies a lorganització de lAssociació Església Plural.
Gaietà

La Passió d'Esparreguera
El passat dia 14 dabril la comunitat del Pi vam anar a Esparreguera per veure la
representació de la Sagrada Passió de Jesucrist. Van organitzar la sortida els
monitors de lEsplai i hi vam assistir unes setanta persones, entre nens de lEsplai,
de la catequesi, famílies i feligresos acompanyats pel nostre rector Mn. Gaietà.
La Passió es representa en dues parts, una al matí i una altra a la tarda, per la qual
cosa va ser un dia de convivència amb dinar de pícnic al parc de la vila.
Largument de lobra és ben conegut de tots. El text que declamen
ha estat escrit per un poeta dEsparreguera i és totalment fidel als textos evangèlics,
però la sorpresa i ladmiració és lespectacle que representen els actors, cap dells
professional.
Quatre parts dividides en 37 escenes ens recorden la vida pública de Jesús, des de
la tria dels apòstols fins que, ja ressuscitat, puja al Cel.
La música és en directe, lorquestra i els cantaires, ben coordinats amb els actors,
juntament amb la il·luminació i els efectes especials, impacten i emocionen els
espectadors i aconsegueixen que una representació de quatre hores es faci curta.
El teatre, construït expressament per aquest espectacle, és grandiós. Hi caben
1.600 espectadors i compta amb un escenari molt tecnificat que permet uns canvis
escenogràfics molt àgils i perfectes.
Esparreguera fa quatre-cents anys que representa la Passió. Actualment hi participen
quasi 1.000 persones entre actors, tècnics, tramoies etc. tots voluntaris, que
expliquen que no només mantenen una tradició, sinó que ajuden a donar feina i
a millorar la cultura del seu poble.
La Passió dEsparreguera va ser declarada Festa Tradicional dInterès Nacional
lany 1.983 i el 2.009 va rebre lacreditació de Tresor del Patrimoni Cultural
Immaterial de Catalunya i Andorra.
Anna Perramon
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