Visita guiada a lexposició Santa Maria
del Pi 1714, una comunitat assetjada
El proper dissabte 14 de desembre a les 11:00, a les 12:00 i a les 13:00, els
feligresos i els amics del Pi tindrem loportunitat de participar en una visita
guiada i comentada gratuïta a lexposició SANTA MARIA DEL PI 1714,
una comunitat assetjada.
Les visites es faran en companyia del tres comissaris de lexposició, en Jordi
Sacasas, la Vanessa Martín i en Xavier Monjo.
El punt de trobada és el cancell de lentrada principal de la Basílica, cinc
minuts abans de les hores anunciades. Un cop reunit el grup, baixarem a la
cripta per fer la visita.
Dir-vos finalment que, si us abelleix, podreu adquirir el catàleg de lexposició
al preu especial de 10,00 .

Lestel de Nadal al campanar
També el dissabte 14 a les 7 de la tarda es farà lencesa de lestel de Nadal
que les mares i pares de lEsplai han estat construint aquests darrers dissabtes
i que, durant el període de les festes de Nadal, substituirà la senyera que es
va hissar al campanar el passat 11 de setembre.
Podeu llegir en aquest enllaç un text de Jaume Flaquer on comenta un escrit
de Sant Ambròs (s. IV) sobre el significat dels símbols del Nadal:
Lestrella, lor, lencens i la mirra Significat dels simbolismes
del Nadal.
http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=8227&lang=ca
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

Els savis i els entesos no van
acollir a Jesús.
Gaietà de Casacuberta, rector
1. Aquesta frase és extreta de lEvangeli de LLuc. En tornar
els setanta-dos deixebles de la missió que Jesús els havia
encomanat, dirigint-se a ells va dir: Us dono gràcies, Pare,
Senyor del Cel i de la Terra, perquè heu amagat aquestes
coses als savis i entesos i les heu revelat als senzills. Sí,
Pare, perquè així us ha plagut. (Lluc 10, 21-22).

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

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.
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2. Jesús va viure lexperiència de ser el Messies esperat
pel poble jueu durant segles, però ho va ser duna manera
sorprenent, amb humilitat i sense títols, oferint-nos
fonamentalment la relació amb el seu Pare, il·lusionat
en explicar allò que vivia, el seu somni, un Regne de
pau, justícia i germanor. Seguia el que el Pare li
demanava i per això anava a les taules dels pecadors i
dels publicans (recaptadors dimpostos), dels senzills,
dels malalts, dels exclosos... Només lamistat evangelitza.
Es va aproximar a les dones de la vida, a les adúlteres,
a lovella perduda, a Zaqueu i al bon lladre, perquè volia
manifestar amb la seva vida la misericòrdia del Pare.
Però els savis i els entesos molt aviat es van adonar que
els senzills escoltaven a Jesús i això era un perill per a
la religió jueva i, per això, per por, el portaren al suplici
de la Creu.
3. De fet, els dirigents jueus daquell temps esperaven
un altre Messies, imaginaven un Nou Rei David que els
donaria un protagonisme en el món. Fins i tot el Déu
Pare que Jesús manifestava no era el Déu que ells
adoraven en el Temple. Per això sel van treure de sobre
amb un judici fals, maltractat a la presó i condemnat a
una mort molt dura. Jesús deia al seu Pare: Perdonals
perquè no saben el que es fan.
4. Quin Jesús acollim nosaltres en la nostra vida?
És una pregunta adient quan ens arriba el primer

Diumenge dAdvent. LEvangeli de Mateu daquest dia diu: Vetlleu
perquè no sabeu el dia que vindrà el vostre Senyor. Si el cap de casa
hagués previst lhora de la nit que el lladre vindria no se nhagués anat
a dormir (...). Estigueu a punt també vosaltres, que el Fill de Déu vindrà
a lhora menys pensada. Està parlant de la nostra mort. Ens podem
preguntar: No és ara el temps que ens dóna el Pare, no és ara la nostra
oportunitat per acollir-lo en el nostre cor, la nostra pregària, en els
malalts, els pobres, en lEucaristia?
No és també una sort que sigui Ell, el Fill de Déu, qui ens vindrà a buscar
en la nostra mort? Si ja lhem acollit aquí de tantes maneres, de què hem
de tenir por?

Paraules en la inauguració de lexposició Santa
Maria del Pi 1714, una comunitat assetjada
El passat 20 de novembre amb la presència del Sr. Toni Soler, comissari
de lAjuntament de Barcelona per a lorganització dels actes del Tricentenari
del 1714, de Mn. Josep Maria Martí i Bonet, director de lArxiu Diocesà de
Barcelona, del Sr. Jaume Ciurana, Cinquè Tinent dAlcalde de Cultura,
Coneixement, Creativitat i Innovació i del Sr. Josep Lluís Alay, Director
de Patrimoni, Museus i Arxius de lAjuntament de Barcelona, vam inaugurar
la nostra exposició. Va ser un acte senzill i amb força assistència de públic,
després del qual vam baixar a la cripta per contemplar el treball fet amb
rigor documental i amb entusiasme pel personal i voluntaris de lArxiu i
de la Parròquia.
Per cloure els parlaments den Toni Soler, en Jordi Sacasas i Mn. Martí i
Bonet, el nostre rector ens va adreçar unes paraules de les que ara ens en
fa un breu resum.

3. Catalunya, perseguida mil vegades, torna ara a aixecar el cap. Defensar
allò que som és molt important per poder ser el que som en la seva
totalitat: una cultura, una llengua, una manera de ser diferent enmig de
lEuropa dels pobles.
4. Viatjant i havent viscut durant anys fora de Catalunya, molt sovint
per no dir quasi sempre- he hagut de callar els meus sentiments i he
hagut de silenciar tot allò que és essencial en el nostre poble.
Ara de capellà també he hagut de callar molt els meus sentiments perquè
fàcilment et diuen que fas política. I la política hauria de ser sempre al
servei més noble de servir al nostre poble i la nostra comunitat.
Tothom estima el que és seu, fins i tot el que és el meu guia, en arribar
al final de la seva vida a Jerusalem diu quan a larribar prop de Jerusalem
hi veié la ciutat, arrencà a plorar per ella(Lluc 19,41). Plorava perquè
lestimava i no el van saber acollir.
Conclusió
Que aquesta exposició faci molt de bé a tots els que la visitaran. Agraïm
a tots els que han mantingut la flama encesa al llarg dels segles i als que
la mantenen ara per continuar essent un país dret i lliure.

Gaietà de Casacuberta, rector
1. Vull donar les gràcies als qui han fet possible aquesta exposició. Us
felicito, en aquest moment històric, per aquest treball minuciós i per la
bellesa que sha aconseguit en un lloc ja bell transformant-lo encara en
més bell. Tot això reflecteix lestima que teniu al Pi i al nostre país.
2. És important el testimoni dun moment històric del nostre poble. Com
més el coneguem, més lestimarem. Tan de bo shi apropin els joves que
encara estan a lescola o a les universitats.

Recés dAdvent
El proper diumenge dia 8 de desembre a les 10 del matí es farà el Recés
dAdvent de la mà de Mn. Josep Bigordà. Hi sou tots convidats.

Celebració Comunitària de la Penitència
El proper dimecres 18 de desembre a les 7 de la tarda farem la Celebració
Comunitària de la Penitència.
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sorprenent, amb humilitat i sense títols, oferint-nos
fonamentalment la relació amb el seu Pare, il·lusionat
en explicar allò que vivia, el seu somni, un Regne de
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