Portal de la Santa Espina
A partir del proper 1 de desembre,
primer diumenge dAdvent, entrarà en
servei el portal de la Santa Espina, que
a través del que anomenem passadís de
Sant Joan, donarà accés a la sagristia i
al Despatx Parroquial directament des
de la Placeta del Pi.
Lhorari datenció que quedarà establert
per a tots els dies de la setmana serà el
següent:
De dilluns a dissabte:
Matí, de 10:00 a 13:00
Tarda, de 17:00 a 20:00
Diumenges: de 17:00 a 20:00

Santa Maria del Pi, una comunitat assetjada

Estimem com Jesús
ens ha estimat?
Gaietà de Casacuberta, rector

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

El proper dimecres, dia 20 de novembre, es farà l'acte d'inauguració de la
l'exposició a les vuit del vespre, amb la presència del Sr. Toni Soler, comissari
del Tricentenari BCN.
Hi esteu tots convidats.
HORARI DE CATEQUESI
Dilluns, de 18:00 a 19:00.
Divendres, de 18:00 a 19:00

Horari
de misses
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

HORARI DE VISITES AL MUSEU
Dilluns a divendres, de 11:00 a 18:00.
Dissabtes: de 10:00 a 18:00
Diumenges: de 17:00 a 20:00

On som?

Despatx parroquial

BASÍLICA
Plaça del Pi, 7

El despatx parroquial és
lindret dacollida de la
parròquia on podreu fer les
gestions administratives
relacionades amb els
sagraments.

SAGRISTIA I DESPATX
Placeta del Pi, 4
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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3
novembre
2013

1. Una vídua indefensa insisteix a un jutge que faci
justícia per defensar-la de les malifetes dels seus
adversaris. Aquest jutge sense entranyes deixa per a
demà el que podria fer avui, però un dia acaba per fer
justícia a aquesta dona i ho fa per no haver-la de seguir
aguantant.
LEvangeli ens vol dir que si aquest jutge acaba fent
justícia... Què no farà Déu quan escolta el clam dels
pobres? Ell sí que és el Pare de la Misericòrdia com ens
diu tantes vegades Jesús. Els pobres poden sentir-se
abandonats pels governants, pels jutges i advocats, però
mai per Déu Pare.
Però, no tarda massa el Pare a respondre el clam dels
oprimits? Ell sempre és fidel i hem destar-ne segurs.
Ell actuarà a la seva manera, però la gran pregunta és:
Déu trobarà fe a la Terra per actuar a la seva manera?
Tindrem prou fe perquè Déu tingui en nosaltres les
seves mans, els seus ulls, la seva misericòrdia?
Efectivament, som nosaltres els responsables daquests
que ens necessiten, per tant, podem preguntar-nos si
com a cristians ens preocupen els clams dels pobres que
tenim prop de nosaltres.
2. Déu Pare ens ha donat el seu propi Fill que ens ha
ensenyat a estimar com Ell ens ha estimat. El Pare ens
ha donat el seu Fill com exemple i mestratge. Tots sabem
que els pobres són els seus preferits. Tenim prou fe i
justícia per fer allò que Ell ens demana? Si no fem res
estem amagant el seu rostre al no ser els seus portaveus.
Déu Pare ens vol germans de Jesús, vol que ens hi
assemblem. Hauríem dagrair que ens envia a ser els
seus col·laboradors.
3. En el nostre entorn barceloní i arreu, gràcies a Déu
hi ha molts homes i dones de bona voluntat que donen

temps i eficàcia perquè els pobres
no es desesperin, persones que fan
possible el seu menjar, lhabitatge,
la feina...
4. Ens cal pregar bé. No pels nostres
interessos, sinó perquè arribi la
justícia al món, perquè Jesucrist ens
canviï el cor de pedra en un cor
dhumanitat. Aquest canvi no depèn
només de nosaltres ni de la nostra
voluntat o voluntarisme. Ens cal
silenci per entendre que Ell ens
acompanya per tal de fer-ho
possible. Silenci és escoltar-lo per
tal de despertar la nostra capacitat
destimar que Déu ens regala.
Aquesta gent que està en els marges
ens necessita per saber que som els
seus germans. Agraïm a Jesucrist
que ens pot fer veritables germans
dEll i dels seus preferits.

Exposició sobre el 1714 i la feina de lArxiu del Pi
Ja fa un temps, diverses persones i de manera voluntària, van animar-se a fer
feina al nostre arxiu. Gràcies a elles i a tots els qui hi treballem, fa prop de dos
anys es va formar un equip per iniciar la tasca de posar al dia lestructura i
organització de tot aquest fons tan important de documents. En començar a
treure pols i a mirar pels racons vam anar trobant petites meravelles que
indicaven el potencial dinformació que podia oferir-nos larxiu sobre la història
de la parròquia i de la seva gent. Daquesta manera i coincidint amb la celebració
del tres-cents aniversari de la caiguda de Barcelona sota les armes de Felip V,
es vam preguntar si potser trobaríem informació de com va viure aquests
moments històrics la feligresia del Pi lany 1714.
Treballant amb cura, aviat vam descobrir que la quantitat dinformació de
lèpoca dipositada a larxiu és impressionant: la Basílica del Pi disposa duna
documentació de vital importància i totalment inèdita que pot afegir-se a la
informació que ja ens han aportat institucions tant importants com lArxiu de
la Corona dAragó o la Biblioteca de Catalunya i així poder configurar una
aproximació encara més acurada als fets de lèpoca tal i com es varen viure i
la història de la gent del carrer, la dels capellans que formaven la comunitat o

la dels obrers que es cuidaven de
ledifici. Tot plegat una
informació que no es veu gaire
reflectida en la historiografia
oficial, on els fets darmes i les
grans institucions polítiques del
moment han monopolitzat
latenció.
De resultes del nostre estudi
podreu veure una exposició
que estem preparant a la
cripta de la basílica,
exposició que sobrirà al
públic a partir del dia 15 de
novembre.
La quantitat dinformació de què
disposem ara mateix és tant gran
que hem hagut de reconfigurar
els espais per tal de poder donar
una visió prou clara i en un espai
ampli dels fets que van viure els
pinencs del 1714.
Voldria parlar de la importància
de lesforç desinteressat dels
voluntaris i parroquians,
gràcies als quals estem
recuperant la memòria dels
nostres predecessors del 1714,
la història individual i la
col·lectiva. Dir-vos que històries
particulars de patiment,
acolliment, alegria o mort que
fins fa quatre dies dormien
ignorades en les planes dels
llibres i papers del nostre arxiu,
ara podran ser conegudes.
Moltíssimes gràcies per tota aquesta feina a lequip dels voluntaris, a na Vanessa
i en Xavier, les dues Annes, nIvan, en Pep, na Montse, la nostra estimada
becària Francesca, na Rocío i a nEva, que ens han permès amb el seu treball
conèixer els noms dels més de 6000 feligresos del 1714. Gràcies també a la
Montse Soler per la seva paciència i ajuda, a en Dani que ha donat cos a la idea
i, en definitiva, a tots els que dalguna manera han contribuït i contribueixen
a donar al nostre arxiu el reconeixement que sens dubte es mereix.
Jordi Sacasas
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