Catequesi

La crisi

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. Aquest dilluns ens reunim els catequistes.

Gaietà de Casacuberta, rector

7 doctubre, Jornada Mundial pel Treball Decent
El dilluns, dia 7 doctubre, es celebra per sisè any consecutiu la Jornada Mundial
pel Treball Decent. El treball decent és un treball productiu per a homes i dones
en condicions de llibertat, equitat, seguretat i dignitat humana. El treball decent
implica oportunitats de treball productiu i amb un ingrés just; proporciona seguretat
en el lloc de treball i protecció social pels treballadors i llurs famílies; ofereix millors
perspectives pel desenvolupament personal i afavoreix la integració social; dóna
a les persones llibertat dexpressar les seves opinions, dorganitzar-se i de participar
en la presa de les decisions que incideixen en les seves vides; i garanteix la igualtat
doportunitats i de tracte per a tots i per a totes.
Una delegació dels sindicats USOC, UGT i CCOO farà un acte reivindicatiu als
nostres locals parroquials que consistirà en passar-hi la nit del diumenge al dilluns.

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

Menció a una col·laboradora de lArxiu
Una col·laboradora del nostre Arxiu Parroquial, na Vanessa Martín,
ha obtingut la màxima puntuació i opció a Matrícula d'Honor en
el seu treball final del Màster oficial d'estudis avançats d'Història
de l'Art amb la seva tesina Els misteris de Setmana Santa
de l'Arxiconfraria de la Puríssima Sang de Barcelona
(ss. XVI-XIX), anàlisi documental i material.
Felicitats, Vanessa! El nostre vell arxiu, és jove i és dinàmic!

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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1. Tots coneixem la paràbola del pobre Llàtzer, que
sestava al davant de la casa dun home ric. Llàtzer era
estirat vora el portal del ric esperant satisfer la seva fam
amb les engrunes que queien de la taula del ric. Fins i
tot venien els gossos a llepar les seves úlceres perquè
tenia tot el cos nafrat. Aquesta és una paràbola actual,
pel món davui.
Mentre escric aquestes paraules macaben de comunicar
que sha enfonsat i cremat una barcassa plena dafricans
que volien anar al sud dItàlia i més de cent persones,
dones, infants i homes hi han perdut la vida.
2. La majoria de rics no sassabenten de què està passant
en el Tercer i Quart Món, que ha perdut totes les petites
ajudes, així com també hem perdut en el nostre país les
petites ajudes que ens podien donar. I dic això dels rics
amb un exemple, després que em diguessin fa pocs dies
que tots els restaurants més cars de casa nostra estan a
vessar tant els caps de setmana com els dies de cada dia.
El bisbe de Roma, Francesc, el dia 1 daquest mes deia:
El mal més gran que afecta el món daquests anys és
latur juvenil i la soledat dels ancians. La gent gran
necessita atenció i companyia; els joves treball i
esperança. Els han aixafat el present. Es pot viure aixafat
en el present? Es pot viure sense memòria del passat
aïllant els avis? I sense el desig de projectar-se en el
futur construint un projecte de vida, un futur, una
família...?
Tot això fereix els cossos i les ànimes i lesglésia sha de
sentir responsable tant de les ànimes com dels cossos.
3. En la glosa setmanal del Sr. Cardenal, en el Full
dominical del 28 de setembre denguany, ell comenta
unes paraules del Pare Adolf Nicolás, pare general dels
jesuïtes. Deia, després de visitar una part dEspanya,
que li queda un regust amarg perquè la crisi és molt
més profunda del que pensava, que és una ruptura.

Sestà produint un canvi de model de societat i de gestió i, si no arribem
a copsar això, els remeis són molt mecànics. Hem de saber que el futur
depèn del fet que siguem capaços de posar-nos en una actitud creativa.
Això dic als jesuïtes joves: sense creativitat no serem capaços
dacompanyar a ningú en la recerca de noves respostes, perquè, en la
nostra formació, hem après a respondre les preguntes del passat, però
les preguntes noves són diferents.
En aquest moment lEsglésia
espera de nosaltres que
caminem cap a laprofundiment,
la creativitat i la vida de
lEsperit.

Les claus de volta de la basílica (part 2)

Nativitat (T. 2)

Moltes de les claus de volta, tenen els escuts de la Casa
Reial dAragó, de Barcelona i del Pi esculpits al tronc
per les dues bandes.
Les nostres claus han hagut de passar per moltes vicissi
tuds: Durant el setge de 1714 una de les bombes que es
disparaven contra la ciutat caigué sobre la coberta i de
resultes daixò part de la volta de labsis es va desplomar
i va destruir el magnífic retaule renaixentista de lAltar
Major. Després van ser encalades i repintades per a les
festes de beatificació de Sant Josep Oriol (1806) i durant
la destrucció de 1936, la calor provocada per lincendi va
afectar tot el sostre i en va esquerdar unes quantes, que
es van refer posteriorment. Al museu de la basílica podreu
veuren alguns fragments i notareu que conserven els
colors originals del segle XIV. Per això, explicàvem abans,
que la majoria ha perdut la seva policromia original,
llevat de la clau de volta de lAnunciació, que fins i tot
conserva part de la decoració de la plementeria que hi
havia pintada al voltant seu. Si us hi fixeu bé, veureu que
és dun color diferent a la resta.
La nostra basílica conté multitud de petits tresors. Només
cal aixecar el cap i obrir bé els ulls per admirar-los.

Epifania (T. 3)

Presentació (T. 4)

Anunciació (T. 1)

Ho entenc així:
Anar al fons de les coses i
possiblement tornar a les arrels
del cristianisme, ser creatius i
deixar-se portar per lEvangeli
i per lEsperit Sant,
lesperit que acompanyava
sempre a Jesús.
Acabo amb el desig que aquestes
senzilles paraules ens ajudin a
la reflexió, al diàleg entre
nosaltres i a les ganes dentendre
millor el nostre temps!.

Vincles-Rosalia Rendu
"És com un caixer, però digne i amb caliu" , afirmen algunes de les
persones que hi han pernoctat.
El mes de maig de 2012, a recer del campanar del Pi i per iniciativa de la germana
Mariàngels Segalés, es plantava la llavor d'un projecte que anticipava l'"Aneu a les
perifèries!" a que ens exhorta el Papa Francesc. Es tracta d'acollir, de donar caliu
a les persones sense sostre més vulnerables (fins i tot les que van amb el gos), que
viuen al nostre costat i de les que, o no en coneixem l'existència o la preferim ignorar.
Signe del compromís real de l'Església amb els pobres, l'Espai Vincles-Rosalia
Rendu i la tasca dels voluntaris que hi col·laboren ens ha d'interpel·lar per força.
Llegiu-ne un extens article al Catalunya Cristiana del passat 25 d'agost.
http://www.radioestel.com/fotos/aquesta_setmana/314_cat.pdf

Tres Maries (T. 5)

Albert Cortés,
sagristà
Pentecosta (T. 6)

Coronació (T. 7)
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