Naixement de Maria i festa de
les marededéus trobades

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

Gaietà de Casacuberta, rector

Hissada de la Senyera al campanar
El proper dia 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, a les 10 del matí es farà
lacte dhissada de la Senyera del Pi al campanar de la Basílica.
Serà un acte participatiu i popular, el primer dun seguit dactivitats que la Basílica
del Pi, la Catedral Popular de Barcelona oferirà a la Ciutat en motiu del 300
aniversari del setge de 1713-1714. No hem doblidar que la parròquia del Pi va tenir
un paper protagonista en aquells fets.
Lordre de lacte, que pretén tenir un caire de recreació històrica, serà el següent:
10:00 Arribada a la plaça del Pi de la bandera de Santa Eulàlia i la Senyera del Pi,
escortades per la Coronela de Barcelona.
- Rebuda per la comunitat de Santa Maria del Pi al portal major de la Basílica.
- Lliurament de la Senyera als membres de lEsplai del Pi.
- Enfilada al campanar.
10:30 Sortida a la plaça on, des del portal, es farà la proclamació del sometent
amb les Constitucions de Catalunya originals de 1704.
- Hissada de la Senyera al campanar i toc de sometent de la campana major Antònia
en record del toc que es va fer lany 1714. Repic general de campanes.
10:45 Anada en comitiva cap a la plaça de Sant Jaume i lAjuntament per a la
recepció oficial dautoritats.

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

Hi sou tots convidats.

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.

676
8
setembre
2013

Avui, 8 de setembre, celebrem la Festa del Naixement de
Maria i de les marededéus trobades.
Ens fa bé que el primer escrit daquest full del curs 201314 sigui per parlar de Santa Maria, la nostra patrona.
Demanem-li que ens acompanyi aquest curs.
1. Les marededéus trobades són imatges de Maria que,
segons les llegendes i tradicions catalanes, naixien al segle
XV. La historiografia popular indica sovint que es tracta
dimatges antiquíssimes amagades per preservar-les de la
invasió sarraïna. En realitat, les més antigues són
romàniques, dels segles XI i XII i han estat trobades, segons
la tradició popular, en llocs privilegiats de la natura i per
gent humil, per pastors, per vilatans o per eremites. Moltes
shan trobat en coves, megàlits o grans roques. Aquest seria
el cas de Rocaprevera o Rocacorba. Daltres en cims, com
Puigraciós, Queralt, Bellmunt, Montgarri, Montserrat -es
diu que uns pastors la varen trobar en una cova-, Montsant,
el Mont, la Serra, el Far, Puig-lagulla o Puig-cerver, al Baix
Camp, que segons la tradició va ser trobada en un server o
servera gràcies a uns raigs de llum en plena nit. També hi
ha hagut marededéus que han estat encontrades en fonts,
rieres i llocs daigua, sovint de virtuts miraculoses, com és
el cas de Fontcalda, Font-romeu, la Salut, lEstany, la Riera;
en arbres majestuosos com el Roure, els Oms, el Lledó o el
Pi. I, fins i tot, en conreus, com la Gleva o, el Vinyet, i en
esbarzers florits. En definitiva, en els llocs més privilegiats
que la natura de cada rodalia ofereix.
2. Les escultures amb imatges daquestes marededéus, fetes
en tall de fusta policromada, són molt típiques a Catalunya.
Apareixen assegudes i ricament vestides i coronades amb
el seu fillet assegut als genolls. Són escultures romàniques.
3. El 8 de setembre és la Festa del Naixement de Maria i la
festa de les marededéus trobades, ja que la troballa esdevé
un naixement! Totes les ermites daquestes advocacions
són fites daplecs i romeries anyals, on hi acut gent de tots
els pobles de la rodalia, el dia de la festa i els dilluns de les
dues Pasqües.

Al poble de Das pugem a la muntanya després de la missa per tal de venerar
la Mare de Déu del Serrat dels Pallers, i allà passem un dia de germanor.
També hi ha festes majors com les dOlot, amb la Mare de Déu del Tura, o a
Solsona, per la Mare de Déu del Claustre. Des de sempre en el nostre país hi
ha hagut veneració per la Mare de Déu, patrona de tants indrets.
CONCLUSIÓ: Cito unes paraules del teòleg Bruno Forte (Documents
dEsglésia n. 965): Maria és la dona meditativa, reflexiva i pensativa (...) És
model de feminitat en la tradició jueva: la dona sap mantenir-se en la proximitat
de la Invisible Veu (de Déu). A linici de tots els camins de Déu i en la resposta
de la nostra vida a la seva acció, hi ha lescolta de Maria de Natzaret, de qui
aprenem la primícia de la dimensió contemplativa de la vida, del continu
acollir la iniciativa del Senyor, del deixar-se estimar per Ell per tal de respondre
a lamor amb amor i avançant fidelment en la nit de la fe, arriscant el camí....
És el Déu veritable el protagonista i el Senyor de la meva vida com ho fou per
a Maria? Sóc dòcil a la seva acció, a la seva paraula, al seu silenci?
BON INICI DE CURS A TOTHOM!

Sortida a Escaladei, diumenge 15 de setembre
El proper diumenge 15 de setembre, i com a inauguració del curs 2013-2014, la
nostra comunitat parroquial organitza una sortida a la Cartoixa dEscaladei.
Viatjarem en autocar, acompanyats dels Gegants del Pi, que faran una ballada al
recinte, i dels infants i nois de lEsplai i de la Catequesi.
Farem una vista guiada pels tècnics del Museu d'Història de Catalunya al recinte
restaurat de la cartoixa i després anirem a dinar al poblet dEscaladei. Podrem ferho al restaurant (menú de 15,00 ) o bé de picnic, al poliesportiu que ens cedeix
l'ajuntament. També de manera opcional, podrem visitar els cellers d'oli i de vi.
A la tarda i en el mateix poble dEscaladei, celebrarem tots junts lEucaristia.

Les claus de volta de la basílica (part 1)
Una de les primeres coses que
sempre expliquem a la gent que
ve a visitar la nostra basílica és
que es tracta dun temple destil
gòtic català.
El gòtic català (o meridional) té
unes característiques pròpies que
el diferencien del daltres terri
toris dEuropa. Una delles és que
ledifici té poca decoració
escultòrica, tant a linterior com
a lexterior, i la que hi ha la tro
Clau de volta del presbiteri
bem concentrada en llocs molt
concrets: als portals dentrada,
als capitells interiors de la nau i a les claus de volta. Aquesta sobrietat ornamental
contribueix a ressaltar la puresa formal de lesglésia i la fa més solemne i
majestuosa a la vista.
Amb tot això, no ens passa per alt la qualitat de lescultura de les claus de volta
de la nau, potser les més belles de la ciutat. Les vuit claus de volta que coronen
cada tramada de lesglésia i que estabilitzen la coberta representen escenes
relacionades amb la Mare de Déu, la nostra titular, excepte la clau de volta del
presbiteri, que representa a Crist en Majestat envoltat del tetramorf. Aquesta
és també és la més gran de totes, arribant als 2,05 metres de diàmetre.
Les altres, començant des del presbiteri fins a lentrada, escenifiquen lAnunciació
(tram 1), la Nativitat (tram 2), lEpifania (tram 3), la Presentació de Crist al
Temple (tram 4), les Tres Maries davant del Sepulcre (tram 5), la Pentecosta
(tram 6) i finalment, la Coronació de Maria (tram 7).

El preu de la sortida és de
15,00  els adults i 5,00  els
joves de fins a 14 anys.
Podeu fer la inscripció a la
sagristia, on us informaran de
tots els detalls, o bé al telèfon
933184743. També us podeu
inscriure enviant un correu a
info@basilicadelpi.com.
Més informació al web
http://basilicadelpi.com/
Us hi esperem!
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