Catequesi

Son pocs els qui se salven?

Catequesi pel curs vinent: encara podeu fer les inscripcions pel curs 2013-2014
de la catequesi al Despatx Parroquial. Us trucarem quan tinguem tancats els
grups per comunicar-vos dia i horaris.

Gaietà de Casacuberta, rector

Les colònies de lEsplai del Pi
Aquest any el grup de trenta-cinc infants i joves de l'esplai, acompanyats per
l'equip de monitors, van viatjar a l'illa de Yakumashi, on hi ha l'escola de samurais
més coneguda d'orient. Al poc temps de començar les classes, els alumnes es van
veure sorpresos per latac dun exèrcit ninja que estava envaint lilla. Però amb
lajuda de tres joves samurais, els nostres valents i valentes van aconseguir
expulsar als intrusos i restablir la pau al país.
Més enllà de les batalles i llegendes que formaven la història, jocs, tallers, excursions,
balls i un llarg etcètera han vestit aquests deu dies fent que ni la pluja, que visitava
la colònia regularment, no els impedís gaudir d'aquests meravellosos deu dies.
Des de l'equip de monitors volem agrair profundament a la Comunitat del Pi haver
fet possible aquestes
colònies. No només
per lajuda
econòmica, sinó
també pel suport que
hem rebut de molts
de vosaltres. Perquè
tan màgic és el
somriure d'un infant
que gaudeix dunes
colònies com ho és el
d'un adult que creu i
confia en el que fas.

Horaris destiu
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
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1. En lEvangeli de Lluc, quan Jesús caminant cap a Jeru
salem educa els seus deixebles, algú li pregunta: Senyor,
són pocs els qui se salven?(Lluc 13, 23).
És important aquesta pregunta?
Per a la religió jueva, sí. En el temps de Jesús la salvació
era per als qui obeïen la llei revelada a Moisès, els deu
manaments, però, a més a més, les 630 normes que shi van
afegir i que eren difícils de viure.
Durant segles, Déu sanava revelant als homes i dones
profetes de lAntic Testament. El poble jueu va arribar a
creure que el déu del seu poble (tots tenien els seus déus)
era un Déu únic, lalliberador de lesclavatge a Egipte i el
Creador. El poble jueu estava cridat a ser el portaveu i
lanunciador del Déu veritable i de la salvació. Però la gent
daquest poble com la de tots va ser una gent de pecat
fins en ladoració de déus falsos. Per això, finalment, Déu
envià el propi fill perquè coneguéssim el Déu veritable i
encaminar-nos cap a la salvació. És un gran misteri que,
després desperar durant segles el Messies, quan va arribar
el matessin a la Creu. Ja mort Jesús, Pau va ser enviat a
evangelitzar els pagans i així van acabar els privilegis del
poble jueu. Els darrers esdevenen els primers a ser conscients
de la veritable salvació en el Crist Ressuscitat. Alguns pocs
jueus van adherir-se al cristianisme, com ara per exemple
els apòstols i Maria.
2. Però aquesta pregunta... Què ens diu als cristians del
segle XXI? Són pocs els qui se salven?
Aquesta qüestió continua essent important, però, per a
molts, ja no ho és. Què ha passat? Una qüestió tan important
durant segles, com és que ara ja no importa?
Tot el cristianisme que hem viscut molts de nosaltres tendia
a ser una moral (calia batejar ràpidament els nostres infants
al néixer, no es podia faltar mai a cap missa dominical, hi
havia cua als confessionaris, quan algú sestava morint
sanava a buscar ràpidament un capellà com si la salvació
depengués daquests últims minuts...). Sens parlava molt
de lInfern i hi havia la convicció que el nostre Déu era un
jutge castigador i fins i tot podia arribar a fer por.

És el tema de la salvació un tema del passat?
Podem dir que encara que aparentment el tinguem resolt, encara ressona
molt en les nostres consciències.
3. El Concili Vaticà II va ajudar a veure les coses duna altra manera. Allò
realment important no és tant lètica o la moral, que també ho és, sinó la
persona de Jesús el Messies, el Fill de Déu, el Fill dun Pare misericordiós que
ell mateix ens revela.
4. Ningú no es salva per si mateix ni pels seus mèrits, ni els jueus segons la
llei, ni els cristians sho guanyen pel seu comportament. Som salvats per la
gratuïtat de lamor de Déu. El cristianisme ens proposa camins de solidaritat,
de pau, damor. Ja aquí tastem, en la consciència, la salvació, perquè sabem
que el nostre Pare ens vol a tots a la seva Taula del Regne. I com veiem en
lovella perduda, ens vol sense deixar-se a ningú.
Al llarg de la vida, Jesús ens va insinuant camins: corregint-nos quan ens
equivoquem o pequem i quan hem de prendre decisions. La veritable vida
cristiana és lamor, mirant destimar-nos i de tenir cura, els uns dels altres,
com Ell ens estima. Jesús demana que el seguim perquè ens necessita per tal
de fer un món més a gust del seu Pare.
Conclusió
Batejar és una festa per celebrar el naixement i el formar part duna comunitat
cristiana, així com també demanar perdó i confessar-se per a ser perdonats
ens fa experimentar la tendresa del nostre Pare. Cal celebrar el diumenge el
dia del Senyor, que ens regala el descans i cal acompanyar amb la unció els
malalts. Però tan important com tot això, és viure sense por la nostra
fe, perquè Déu ens ha creat per compartir la seva felicitat amb
nosaltres.
Que així sigui.

La senyera del campanar
Des del passat 11 de setembre, llueix dalt del nostre
campanar la senyera. Hissada dins lacte darrencada
de les activitats que estem preparant per la celebració
del Tricentenari del 1714, de les quals ja us anirem
informant, és visible des de molts indrets de la ciutat
de Barcelona.
Malgrat la pluja del matí del dia 11, un grup de noies i
nois de lEsplai, acompanyats de membres de la Coronela
de Barcelona, van pujar a fer lacte de la hissada. En
podeu veure també un reportatge signat per MaríaPaz López a les pàgines salmó de La Vanguardia del
divendres 20 de setembre.

Excursió a la Cartoixa de Scala Dei
Ja fa uns quants anys que parti
cipo en el Retaule de Sant Josep
Oriol fent el paper de beneficiat
del Pi, i juntament amb la Mont
serrat formem part dun dels grups
que mossèn Gaietà organitza
destudi de lEvangeli.
Quan vaig rebre el mail de la
convocatòria de la sortida a la
Cartoixa de Scala Dei miràrem les
agendes i ens vam preguntar...
Ens apuntem? I sí. Dit i fet.
El diumenge sortíem de la plaça Ramon Berenguer i, tot i que queien quatre
gotes mal comptades, això no enterbolí les alegries de ningú en retrobar-nos
després de lestiu i explicar-nos com ens havien anat les vacances.
Lautocar somplia de cares conegudes i daltres que no ho eren tant, però els
anàvem identificant com a companys del Retaule, dels grups dEvangeli, de
lEsplai, de famílies del barri i de Geganters que, portant els gegantons, marcaven
la nostra procedència.
La visita a la Cartoixa va ser molt enriquidora, la guia amb les seves entusiastes
explicacions ens transportava a les èpoques desplendor dels frares cartoixans,
podent entendre així la seva vida i lactivitat de la comarca. Els gegants acompanyats
dun flabiol van fer una emocionant ballada amb les parets del Montsant al fons.
Després duna bona conversa tot dinant, a la tarda vàrem anar a lesglésia del
poble a celebrar lEucaristia. Va ser un moment preciós de reflexió i recolliment,
vàrem escoltar la paraula i les pregàries preparades amb cura tot expressant
els desitjos duna societat millor i amb lespontaneïtat de donar gràcies pel
curs passat i finalment compartir la pau i la comunió, expressió inequívoca
de sentir-nos Comunitat.
En acabat lautocar ja ens
esperava. Va ser una tornada
molt alegre i animada, i,
acompanyats de la guitarra,
vàrem cantar les velles i no
ves cançons fins a posar fi a
una jornada que ens ha
deixat un especial bon record.

Jaume Gual
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