Concert solidari per Filipines

El final de lany litúrgic

El proper dimarts 19 de novembre a les 21:30 la nostra Basílica acull un
Concert Solidari per recollir fons per a les Filipines, després de la catàstrofe
natural provocada pel tifó Haiyan, que ha deixat milers de morts i desplaçats.

Gaietà de Casacuberta, rector

L'acte el presentarà l'Alfred Rodríguez Picó. Tindrà la durada d'una hora
aproximadament i no es cobrarà entrada, sinó que es demanarà un donatiu
en acabar el concert.
La iniciativa és del grup Ensemble Meridien, coneguts nostres arran de la
seva participació en el cicle Nocturnàlia d'aquest estiu passat.
Hi esteu tots convidats. El vostre ajut és important!

Santa Maria del Pi 1714, una comunitat assetjada
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.
L'exposició presenta, a través del fons documental del nostre Arxiu, les
vivències de la comunitat del Pi durant el Setge de 1714 emmarcades en el
context barceloní i europeu.
En acabar, tots els feligresos i amics del Pi podrem visitar lExposició.

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

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
16:30 a la Capella de la Sang
18:30 a la Basílica
20:00 a la Capella de la Sang
DIUMENGES
12:00 a la Capella de la Sang
13:00 (en castellà) a la Capella
de la Sang
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 us atendrem a
qualsevol hora.
Per les gestions
administratives relacionades
amb els sagraments, lhorari
establert és el següent:
Dilluns i dimecres
de 18:00 a 20:00.

SAGRISTIA I DESPATX
Placeta del Pi, 4
LOCALS PARROQUIALS
Cardenal Casañas, 16
08002, Barcelona
Tel. 93 318 47 43
info@basilicadelpi.com

dparroquial@basilicadelpi.com
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Lany litúrgic té tres recorreguts, lA, el B i el C. Diumenge
24 daquest mes acaba el cicle C i el dia primer de
desembre comença el cicle A amb el primer diumenge
dAdvent. Aquests tres cicles donen la possibilitat que
la paraula de Déu sigui coneguda. Els dies de cada dia
complementen el coneixement de la Bíblia.
Generalment, al final dels cicles i a linici de lAdvent,
lany litúrgic ens parla del nostre final, personal i de la
història. En són un bon exemple les lectures del
diumenge XXXIIè que vàrem escoltar el 10 de
novembre.
1. LEvangeli daquest diumenge ens parlava dels
saduceus, que es troben a Jesús per a posar-lo a prova
i ridiculitzar-lo mitjançant una qüestió. Els saduceus
no creuen en la Resurrecció i presenten una situació
exagerada sobre la vida després de la mort. Els saduceus
formaven part del poder del Temple i tenien els
privilegis de les classes altes de tota societat. Eren gent
que cercava lentesa amb el poder romà i per això no
eren estimats pel poble. Els saduceus eren materialistes
i només sinteressaven per aquesta vida que els anava
molt bé i veien com a infantil aquesta nostra fe en el
més enllà.
2. Avui a casa nostra, també hi ha molta gent que tampoc
no creu en el futur després de la mort. Podem preguntarnos: si el que ens espera quan morim és el no-res, quin
sentit últim poden tenir els nostres treballs, els nostres
esforços i els nostres progressos? Què podem dir de
tantes vides que han mort sense haver gaudit de cap
mena de felicitat? Com es pot fer justícia als que han
mort sense viure perquè han mort quan encara eren
uns nens? Quina esperança hi ha per aquells que han
viscut sense pa, salut i amor?

3. Jesús ha estat sempre molt sobri a lhora de parlar de la vida nova
després de morir. Sabem només que és vida nova, però no la podem
descriure, explicar, perquè va molt més enllà de tota experiència humana.
La vida nova és una vida creada per Déu des de sempre. És pròpia dels
homes la curiositat, però Déu no ens ha revelat com serà perquè vol que
confiem en Ell, que alimentem el desig destar amb Ell per sempre. Jesús
ens ha parlat de com ens estima aquest Pare que ens vol regalar una vida
de fills i germans del germà gran Jesucrist. Déu ens demana el salt a la
fe. Ell, Déu de la vida, no necessita memòria perquè sempre som en el
seu present, hem passat del ventre de la mare a la vida terrena i daquí
passarem a la vida nova amb Ell. Jo sé que ens fem moltes preguntes i
reflexions i que no és fàcil saltar a la fe, però en aquest salt hi ha
precisament el cor de la nostra fe.
4. Ell ens ha creat a imatge i semblança seva, és a dir, amb la capacitat
destimar i ser estimat. Les paràboles de lEvangeli ens ho expliquen amb
les festes de noces, festes en què celebrem lamor. Aquests banquets ens
parlen de la festa definitiva a la que estem cridats. Per això Jesús ha
vençut el dolor, el pecat i la mort. Déu ha volgut per sempre viure amb
els fills que ha creat per no viure Ell tot sol.
Aquesta és la nostra fe, aquesta és la fe de lEsglésia.
Agraïm al Pare aquesta vida que ens ha regalat: Viure, viure per sempre.
Pensem-hi!!!

Condicionament del campanar del Pi
Aquests dies estem enllestint els treballs de condicionament del nostre campanar
per tal de poder fer-lo visitable. Com que les sales que hi ha a cadascun dels
tres pisos dabans d'arribar al cloquer han estat tradicionalment les habitacions
dels mals endreços de la parròquia, ara la tasca de condicionament de lespai
ens és àrdua. Hem tret un munt de contenidors de 1000 litres de capacitat plens
de runa, fustes, pedres, ferralla, mobles, colomassa... tot pràcticament inservible
i revisat minuciosament a la recerca d'alguna peça d'interès.
El primer pis del campanar (que queda just damunt de la sala del Tresor i on
comença el primer tram d'escala de cargol) s'habilitarà més endavant com una
dependència del Museu i, per tant, shan hagut de fer unes finestres a les
espitlleres per evitar l'entrada dels coloms. Els pisos segon i tercer s'han
pavimentat tot conservant les rajoles originals que hi havia en bon estat. Al
quart pis o cloquer (que és on hi ha les campanes) s'han retirat les restes
d'instal·lacions elèctriques en desús i s'ha refet amb vorada de calç la junta entre
rajoles, tasca, aquesta darrera, que també s'ha hagut de fer al cinquè pis o terrat.

També sha restaurat la porta d'accés al primer tram d'escala de cargol, molt
possiblement loriginal de la construcció del campanar l'any 1370, així com les
altres quatre portes que es van trobant a mesura que es puja i, al capdamunt
de la torre, en sortir al terrat, s'ha hagut de refer d'obra la construcció que fa
de teulada i evita que l'aigua de la pluja baixi escales avall perquè la que hi havia
fins ara era molt baixa i dificultava tant la sortida com el retorn.
Ens ha calgut millorar la il·luminació d'algun punt del recorregut de les escales,
sobretot en el segon tram que puja des del cloquer fins al terrat: ha calgut refer
la instal·lació elèctrica, posar làmpades als pisos primer, segon i tercer i adaptar
el parallamps a la normativa de protecció actual. A les espitlleres dels pisos
segon i tercer, així com a les que hi ha als dos trams d'escales de cargol, caldrà
posar-hi xarxes anticoloms.
Totes aquestes tasques s'estan fent sota la premissa que el recorregut ofert sigui
de la màxima seguretat possible. Tot i que les visites que es programaran seran
sempre guiades, ens cal assegurar unes mesures prou eficients que minimitzin
la possibilitat d'algun incident. Així doncs, per tal de millorar la seguretat del
conjunt, s'ha fet més alta la barana del terrat, s'ha instal·lat un passamà als dos
trams d'escala de cargol i s'han posat proteccions als òculs (apertures centrals
rodones de comunicació interior entre plantes) dels pisos primer a quart.
Tots aquest treballs es finançaran amb la venda de tiquets per a les visites
guiades que volem començar a fer abans
dacabar aquest any 2013.
Sapigueu també que, a mitjan desembre i
durant el període de les festes de Nadal,
tornarem a situar dalt de tot del campanar
l'estrella il·luminada que durant uns quants
anys ja va lluir. Aquesta tradició engegada
en els anys 80, tornarà a reviure com una
més de les activitats de celebració del
40è Aniversari de lEsplai.
En propers números de l'Ahir, Avui,
Demà us farem saber la data en què
tots els feligresos i amics del Pi
podreu pujar gratuïtament al
campanar i fruir de la visita guiada
i de les excepcionals vistes que
podem contemplar des d'aquesta
magnifica talaia, tant de Ciutat Vella
com de tot Barcelona. Encara que
la pujada és costosa, val la pena
l'esforç i la recompensa un cop
s'arriba a dalt està del tot garantida!
Manel Grau
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Lany litúrgic té tres recorreguts, lA, el B i el C. Diumenge
24 daquest mes acaba el cicle C i el dia primer de
desembre comença el cicle A amb el primer diumenge
dAdvent. Aquests tres cicles donen la possibilitat que
la paraula de Déu sigui coneguda. Els dies de cada dia
complementen el coneixement de la Bíblia.
Generalment, al final dels cicles i a linici de lAdvent,
lany litúrgic ens parla del nostre final, personal i de la
història. En són un bon exemple les lectures del
diumenge XXXIIè que vàrem escoltar el 10 de
novembre.
1. LEvangeli daquest diumenge ens parlava dels
saduceus, que es troben a Jesús per a posar-lo a prova
i ridiculitzar-lo mitjançant una qüestió. Els saduceus
no creuen en la Resurrecció i presenten una situació
exagerada sobre la vida després de la mort. Els saduceus
formaven part del poder del Temple i tenien els
privilegis de les classes altes de tota societat. Eren gent
que cercava lentesa amb el poder romà i per això no
eren estimats pel poble. Els saduceus eren materialistes
i només sinteressaven per aquesta vida que els anava
molt bé i veien com a infantil aquesta nostra fe en el
més enllà.
2. Avui a casa nostra, també hi ha molta gent que tampoc
no creu en el futur després de la mort. Podem preguntarnos: si el que ens espera quan morim és el no-res, quin
sentit últim poden tenir els nostres treballs, els nostres
esforços i els nostres progressos? Què podem dir de
tantes vides que han mort sense haver gaudit de cap
mena de felicitat? Com es pot fer justícia als que han
mort sense viure perquè han mort quan encara eren
uns nens? Quina esperança hi ha per aquells que han
viscut sense pa, salut i amor?

