Concert i Missa cantada

Lacompanyament als maltalts
i a la mort

Dissabte 29 de juny, a les 19:00 i a la Capella de
la Sang, concert conjunt del cor Voxalba i la
Zamudioko Kamara Korala. I després, a les
20:00, Missa cantada a la Basílica.

Gaietà de Casacuberta, rector

Catequesi
Catequesi pel curs vinent: ja podeu fer les inscripcions pel curs 2013-2014 de la
catequesi al Despatx Parroquial. Us trucarem a mitjans de setembre per anunciarvos dia i horaris.

Excursió a Escaladei
El proper diumenge 15 de setembre, estem preparant una visita a la Cartoixa
dEscaladei, per a tots els amics i grups de la parròquia, amb presència dels
Gegants del Pi i de lEsplai. Ja us anirem informant, però reserveu-vos el dia.

Tricentenari 1714

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

La nostra parròquia, co-protagonista dels fets del setge de Barcelona de lany 1714,
està preparant de comú acord amb les comissions del Tricentenari de la Generalitat
de Catalunya i de lAjuntament de Barcelona, un seguit dactes pel curs vinent. El
primer dells serà l11 de setembre, inaugurant una senyera dalt del campanar.
LAHIR, AVUI, DEMÀ del 8 de setembre us ninformarà amb detall.

AHIR, AVUI, DEMÀ
El full fa vacances i torna el 8 de setembre. Que passeu tots molt bon estiu!

Horaris destiu
Durant lestiu queda suprimida la missa de les 16:30 dels dissabtes.

Horari de misses
durant lestiu
DIES FEINERS
19:00 a la Capella de la Sang
DISSABTES
18:30 a la Basílica
20:00 a la Capella de la Sang
DIUMENGES
12:00 a la Basílica
13:00 (castellà) a la Basílica
20:00 a la Capella de la Sang

On som?

Despatx parroquial

BASÍLICA
Plaça del Pi, 7
SAGRISTIA I DESPATX
Placeta del Pi, 4
LOCALS PARROQUIALS
Cardenal Casañas, 16

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.
HORARI: Dilluns i dimecres
de 18:00 a 20:00.
dparroquial@basilicadelpi.com

08002, Barcelona
Tel. 93 318 47 43
info@basilicadelpi.com

Núm.

675
30
juny
2013

1. Vull parlar-vos de la meva experiència dacompanyar a
persones a qui sha comunicat que tenen una malaltia
impossible de curar. Dantuvi magradaria dir que admiro
als companys que fan aquest servei dia rere dia i any rere
any, en els hospitals del nostre país i, per descomptat, als
metges i les infermeres que amb tanta delicadesa
acompanyen els malalts terminals.
2. Aquí al Pi potser no arribem a tothom, però la germana
Miquela fa el que pot i li ho hem dagrair molt. Ella visita
les residències que té al seu abast i fa possible que un
capellà o un diaca lajudin a celebrar amb els malalts la
seva fe. També a la nostra parròquia hi ha persones que
van visitant els nostres malalts tot i que estiguin en
residències relativament llunyanes. El meu agraïment va
per a tots ells.
3. Durant anys vaig acompanyar malalts de tres residències
on també celebràvem leucaristia de tant en tant i parlava
amb els qui volien parlar amb mi. Macompanyaven dues
voluntàries que portaven lalegria a persones grans que ja
no tenien familiars que les visitessin. També podria parlar
de persones que mhan demanat un acompanyament llarg.
Amb alguns amics això ha durat dos o tres anys, i amb un
altre fins i tot cinc. Hi ha persones que han deixat la fe de
costat durant molt anys i que en veures al final de la vida
volen revifar una fe que, de fet, no havien perdut mai del
tot. Nhi ha daltres que demanen el sagrament del perdó,
la comunió o la unció. Però amb el que més em trobo és
amb gent que el que demanen és tenir una conversa sobre
la pròpia vida. Em parlen dels seus pares, del marit o la
muller i sobretot dels fills. També mexpliquen com
preguen, el que encara poden llegir, o les pregàries que
saben de memòria. Mexpliquen també els dies feliços, els
dies tristos, els patiments i les alegries de la vida. Tot plegat
és duna gran riquesa i en dono gràcies a Déu. De fet, ells
entenen que la nostra visita és com si fos el mateix CristJesús, i això ens exigeix temps i gratuïtat.

4. La vellesa i la malaltia són ocasions per experimentar la dependència i
la pobresa, i aquest fet ens brinda loportunitat de llegir de nou i des dun
altre prisma lEvangeli. Podem revelar-nos contra la mort quan la debilitat
es va fent present en la nostra vida. Un dels grans teòlegs del segle XX, Karl
Rahner, va reflexionar molt sobre la proximitat de la mort i deia que hi ha
una clau evangèlica: és lamor a la Creu que ens prepara a la mort des del
patiment i la fe, transformant la nostra mort en un lliurar-nos a Déu. Acceptar
la mort no pot ser resignar-se a morir, sinó transformar aquest pas en un
acte dAmor a Déu. Jesús diu en la seva mort, per això el Pare mestima,
perquè jo dono la meva vida per recobrar-la després. Ningú no me la pren;
sóc jo que la dono de mi mateix (Jo 10, 17-18).
Lart de viure consisteix a transformar la concepció de la mort en un acte
del nostre desig i no en un acte forçat. La mort pot esdevenir un acte damor,
dentrega a Déu i, la mort de Jesús ens ho ha fet possible. Aquesta és
lespiritualitat cristiana del sofriment en la malaltia i en la mort. La Creu
ens porta sempre a la vida nova i definitiva en Déu. Morir és trobar-nos
amb Déu per sempre.
Aquesta és la nostra fe!
N.B.: Els capellans donem la impressió danar molt atrafegats, la gent no
gosa de demanar-nos res i això pot ser greu quan es té un familiar malalt.
Per no molestar el mossèn no li demanen una visita al nostre familiar. És
duna importància cabdal que sapigueu que, per molta feina que tinguem,
sempre hi ha unes prioritats ineludibles que passen davant de tot perquè,
com ja he dit, la nostra visita és per a molts malalts com una visita de Jesús
mateix. Per favor, no deixeu de demanar-nos mai el que és urgent.

El Plat del Pobre
Us ho dic amb tota veritat. Tot allò que fèieu a cadascun daquests germans
meus, per petit que fos, mho fèieu a mi. (Mt 25, 31-46)
Avui segueix vigent lobra del Plat del Pobre, associació fundada el segle XIV,
i que funciona actualment com a fundació canònica amb estatuts aprovats per
larquebisbe de Barcelona. Amb mossèn Gaietà com a membre de la Junta,
pretenem ara una renovació daquesta per poder seguir ajudant a famílies que
estan o han estat vinculades a la nostra parròquia i que passen moments de
dificultats econòmiques.
Amb lajut de tots, hem de poder fer realitat les paraules de lEvangeli de Sant
Mateu que encapçalen aquest escrit. Esperem la vostra col·laboració.
Josep M. Coll

13-6-07
Aquesta data obre la meva llibreta del grup de Lectura de l'Evangeli que
compartim amb Mn. Gaietà.
El formem famílies que estan o han estat vinculades a l'Esplai de la Parròquia.
Alguns ens coneixem de petits, d'altres ens vam trobar, per primera vegada, el
dia que vam portar els nostres fills a l'Esplai, d'això ja en fa vint anys.
En aquest sis anys d'Evangeli de St. Marc, que hem acabat ara mateix, alguns
ho han deixat i d'altres, sortosament, s'hi han incorporat recentment.
Han passat moltes coses en les nostres vides, algunes ens han marcat per sempre,
i tot ho hem viscut plegats.
Aquest ha estat, per a mi, el gran valor de les nostres trobades: el compartir.
No sempre ha estat fàcil. Res que et compromet és senzill. Cada dia passen prou
coses com per pensar:
- Ara, a quarts de deu del vespre ens hem de trobar?
Mn. Gaietà hi té molt a veure en tot plegat, però també el fet de trobar-nos,
nosaltres, amb l'Evangeli.
En aquest llarg viatge hem après a escoltar-nos, a discrepar a vegades, a
reflexionar, a interpretar darrera de la metàfora o la paràbola, a donar sentit
a les coses quotidianes,...
Ens hem adonat que el nostre món d'avui s'assembla tant al que va viure Jesús!.
No és una paradoxa, és la conseqüència de la nostra pròpia condició humana,
i probablement, si avui el tinguéssim entre nosaltres, reviuria episodis semblants
als dels evangelis.
De tot plegat hi ha un missatge senzill i clar que ens ha arribat en el seu testimoni:
Estimeu-vos!
Res del que et demana Jesús és fàcil i menys donar-te als altres. Això, que a
l'hora, sembla tan natural i senzill. Ho intento i penso que és un sentiment que
compartim tots nosaltres. L'evangeli ens ho recorda a cada versicle.
Jordi Espuny i Ferrer
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