El manament nou

Portal de la Santa Espina
A partir del proper dilluns, 13 de maig,
obrirem el portal de la Santa Espina
que des de la Placeta del Pi donarà
accés directe a la sagristia i al despatx
parroquial durant tot el dia.

Gaietà de Casacuberta, rector

Renovació de la Botiga
Molt a prop del nou portal, podeu
visitar en horari de 11:00 a 18:00 la
nostra botiga recentment renovada.
Hi podeu adquirir postals del Pi,
samarretes, llibretes i altres productes
especialment fabricats per nosaltres.
HORARI DE VISITES AL MUSEU
De dilluns a divendres, de les 11:00 del matí a les 18:00.
Dissabtes: de 10:00 a 17:30
Diumenges: de 17:00 a 20:00

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

2. Però... Com estimava Jesús? Ell no sapropa a les
persones buscant el propi interès, seguretat o benestar
sinó que només pensa fer el bé, acollir per regalar el
millor que té i ajudar a viure a qui troba. LEvangeli ens
diu: va passar la vida fent el bé. El seu amor era del
tot gratuït, es posava al servei daquells que no tenien
lloc en la societat, dels febles i els petits. Tot el que feia
ho feia acompanyat dels seus deixebles a qui instruïa
a estimar com ell.

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. Entrada per la
Placeta del Pi.

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

1. Estem acabant el temps pasqual tan important i tan
ric: lAscensió diumenge vinent i amb la Pentecosta
quan celebrem la vinguda de lEsperit Sant i, per tant,
el naixement dun nou poble de Déu: lEsglésia. La
millor manera de concloure aquest temps és recordant
el manament nou que ens deixa Jesús i que
recordàvem en el 5è diumenge de Pasqua el 28 dabril
denguany. Després del lavatori dels peus, quan Judes
ja era fora, Jesús els va donar el manament nou: que
us estimeu els uns als altres com jo us he estimat.
Aquest manament sempre serà nou perquè, estimar
com Jesús, serà sempre canviant en les diferents
situacions que ens trobem, cridats a fer el que Ell faria
en la nostra situació.
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3. A nosaltres ens costa estimar gratuïtament, estimem
a qui ens estima, a la família, als amics... a aquells que
sho mereixen, però molts de nosaltres vivim indiferents
a qui potser necessitaria una mà amiga. Jesús ens
demana anar més lluny, ens demana que estimem a
aquells que sembla que no ens aportin res, a qui no ens
entén, a qui ens exigeix i fins i tot als nostres enemics.
4. És evident que mai no podrem estimar com Ell però,
allò que a nosaltres ens és realment impossible, no ho

és per Déu quan ens dóna lEsperit Sant que ens acompanya sempre, com
diu Sant Pau a Romans 5.5 Lamor de Déu ha estat vessat en els vostres
cors per lEsperit Sant , cosa que ens dóna lesperança que tot és possible.
Qui experimenta en la pròpia vida, qui es fa conscient de com ens ha
estimat, potser pot fer el salt de sortir del petit cercle i estimar més enllà
als desvalguts, als que estan sols... Diu Sant Joan de la Creu al atardecer
de la vida seremos examinados en el amor. Això mateix és el que ens
diu Sant Mateu en el capítol 25è:Aleshores el Rei dirà als beneïts del seu
pare: rebeu lherència del Regne perquè estava nu i em vàreu vestir,
perquè era foraster i em vàreu acollir...
Fa pocs dies, una noia dun grup ens va explicar com acompanyava un
amic que sestà morint i que no té família. Ella li parlava del més enllà
a les inquietuds i preguntes del seu amic i afegia que, aquesta experiència
era un regal de Déu. Això passa sempre en els que fan el salt i estimen
més enllà del seu petit cercle. Voluntaris de tot tipus que shan apropat
a les diferents pobreses et diuen que qui més nha tret profit són ells
mateixos.
5. Però en aquell Evangeli hi havia un altre compromís: Tothom coneixerà
que sou deixebles de Jesús per lamor que us tindreu. Quan sestima es
veu i per aquí passa la credibilitat de lEvangeli viscut pels cristians. Els
testimonis personals són sempre necessaris, però el món necessita veure
i palpar comunitats plenes dalegria i senzillesa en el món present,
disposades a servir des de baix de tot a persones i pobles, i que es pugui
dir delles: mireu com sestimen i com estimen: desinteressadament, amb
iniciatives noves i com a veritables germans.

Núria Téllez
La Núria ha estat al Pi durant quasi 19 anys cuidant lArxiu. Era ja una
persona de casa per a nosaltres. Ha fet un bon treball aquí, però és més
important la seva qualitat humana.
Als qui tenim la tasca de tirar endavant aquest carro del Pi, ens ha semblat
que comencem una nova etapa i que el Jordi Sacasas, conservador del
Museu, pot també assumir una feina tan important com el nostre Arxiu.
Com ho sé ho dic, si ens cal una col.laboració, la Núria ens la farà de bon grat.
Gràcies Núria, amiga per sempre del Pi.
Gaietà

Els vincles entre la Catequesi i l'Esplai
Mossèn Gaietà ens va demanar que us féssim cinc cèntims dels vincles que hem
intentat establir durant aquest curs entre els nens i nenes de la Catequesi i els
de lEsplai.
Tenim clar que la Catequesi és un espai denriquiment de la fe, de donar a conèixer
una mica de teoria per a caminar cap a Jesús des dels coneixements i la vivència.
Tota teoria, però, necessita duna pràctica i vet aquí que lEsplai del Pi juga un
paper molt important en aquest camí ja que és on les nenes i els nens de la Parròquia
viuen de manera sincera i neta el que Jesús ens va dir: estimeu-vos els uns als
altres tal com jo us he estimat (Jn 13, 31-35).
El joc, la cooperació, la convivència, el respecte
i la tolerància fan de lEsplai un indret privilegiat
on es forja la pluralitat i lacolliment i, daquesta
manera, la Parròquia del Pi, es fa gran en
vivències i en sentit de Comunitat.
Per tal de conjugar teoria i praxis, fe i acció,
hem realitzat diferents activitats perquè tots
aquells nens, nenes, mares, pares, catequistes
i monitors que ho desitgin puguin participar en les misses familiars un dissabte
al mes a les 8 del vespre a la Capella de la Sang, on els monitors de lEsplai expliquen
als més petits lEvangeli del dia i preparen les ofrenes de lEucaristia.
Us hi esperem a tots.
Aquest any també hem actuat en lobra del retaule de Sant Josep Oriol, fent
papers tant rellevants com els dels escolanets que acompanyaven al sant al llarg
de la seva vida, fent el paper dels qui rebien els miracles del sant, el fill del militar...
Els nens i joves sho van passar molt bé.
Estem també molt contents de com ha anat lexcursió a la Passió dEsparreguera.
Gràcies a la fantàstica organització dels monitors de lEsplai, petits i grans vam
gaudir de lespectacle refrescant els episodis de la vida pública de Jesús i vam
compartir els somriures al solet i el dinar al camp amb pares, avis, catequistes,
monis, nens, nenes i també en Gaietà.
I per aquells més aventurers, aquest estiu lEsplai ha preparat unes colònies a
Sant Jaume de Frontanyà per als qui tinguin entre 5 i 16 anys. Aquesta és una
experiència molt recomanable ja que cada estiu els nostres fills tornen encantats
de laventura i volen repetir-la. Tot comença a la Plaça de lEsperança.
La valoració daquestes experiències ha estat bona i molt esperançadora, però tots
sabem que el camí és llarg. I com deia Miquel Martí i Pol
Tot està per fer, tot és possible avui. Esperem que amb
els anys aquests ponts entre Esplai i Catequesi es facin més
forts i ferms i puguem viure plegats el que Jesús ens diu:
Tothom qui estima coneix a Déu (1a. carta Jn 4, 7-15).
Seguirem treballant perquè lEsglésia del Pi sigui oberta,
plural i on tothom qui ho vulgui se senti acollit.
Eli Valdés
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