HORARIS DE LES MISSES DURANT LES FESTES DE NADAL
24 de desembre - Vigília de Nadal
00:00 Missa del Gall
25 de desembre - Nadal
12:00, 13:00 i 20:00
26 de desembre - Sant Esteve
12:00 i 20:00
1 de gener - Santa Maria Mare de Déu
12:00, 13:00 i 20:00
6 de gener - Epifania del Senyor
12:00, 13:00 i 20:00
(dissabtes i diumenges en lhorari habitual)
DISSABTE, 4 DE GENER
El proper dissabte, 4 de gener, la coral Vox Alba acompanyarà la missa de
les 8 de la tarda amb les seves veus. Hi sou tots convidats.

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

Espai web del Pi
www.basilicadelpi.com
AHIR, AVUI, DEMÀ on line
http://basilicadelpi.com/publicaciones/boletin
Seguiu-nos a les xarxes socials
Twitter: @SantaMariadelPi
Facebook: www.facebook.com/basilicasantamariadelpi

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. Entrada per la
Placeta del Pi.

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
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HORARI: Dilluns i dimecres
de 18:00 a 20:00.
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Si aquesta nit sents una remor estranya
que, no saps com, tobliga a mirar el cel,
i enyores gust de mel
i tens desig duna pau que no enganya...
és que a través dels aires de la nit
tarriba aquell ressò de lEstablia
de quan lInfant naixia
i selevava un càntic dinfinit.
Si ja no saps sentir-te pastoret,
ni aturar-te a entendre el bell missatge,
almenys, tingues coratge
de seguir el teu camí amb el cor net.
Joana Raspall (1913 - 4/12/2013)

29
desembre
2013

dparroquial@basilicadelpi.com
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Que no quedi tot en fum, fum, fum
Després de la plàcida nit i que el rabadà hagi esmorzat,
i la dona que renta ho hagi deixat tot ben polit
i la que fila hagi filat amb el fil d'or de l'amor, quan tots els pastors
hagin dut a pasturar els ramats i hagin adorat admirats l'Infantó,
el riu de plata continuarà portant la màgia a les llars perquè
puguem allargar-la tot un any amb els millors desitjos. El riu de
plata pot abeurar-nos tota la set de Déu infinit. Amb la presència
de totes les absències presidint la taula ben guarnida amb la millor
vaixella, els ulls dels nens ompliran de garlandes la vida i
aconseguiran que creguem que els desitjos poden fer-se realitat
si som capaços de mirar amb l'alegria de Maria i Josep que Aquell
que ens ha nascut a l'establia no ens ha nascut per un sol dia. El
misteri de l'amor i l'esperança truca a la porta la nit de Nadal i,
si el deixem entrar i hem preparat la nostra llar interior perquè
pugui fer-hi niu, omplirà d'un encens permanent el nostre cor i
serà vestit de festa. Ningú no en sabrà l'encantament, però en la
mirada, tothom ens hi veurà una llum resplendent que només tu
sabràs d'on ve: sigues missatger.

Montserrat Vergés
2

LEstrella de Nadal
Dalt del campanar, on hi havia la senyera, els pares i nens de l'Esplai hi han
posat amb molta il·lusió l'Estel de Nadal que es veu ben il·luminat de nit.
Què vol dir aquest Estel?
1. Diu Isaïes a la Missa del Gall : el poble que avançava a les fosques
ha vist una gran llum, una llum resplandeix per als qui viuen en el país
tenebrós. Els ha omplert d'una alegria immensa ( ). Ens ha nascut un
noi, ens ha estat donat un fill, ( ) un conseller prodigiós, Déu-heroi,
Pare per sempre, Príncep de la Pau.
2. Aquest Estel guia uns savis, astrònoms o astròlegs, que coneixen bé
les estrelles. L'Estrella els condueix fins la Santa Cova i ells s'hi deixen
guiar. Aquesta llum que simbolitza l'Estrella que segueixen, és per a tots
els pobles pagans. Els savis representen altres pobles i cultures, altres
camins religiosos. Ells ens ensenyen a buscar el sentit de l'Estrella i la
llum. Qui busca, troba, diu l'Evangeli. Ells troben l'Infant, Déu amb
nosaltres, el Salvador del món per tots els pobles.
3. Ens ha visitat un Sol que ve del Cel per il·luminar els que viuen en
la fosca i les ombres, i guiarà les nostres passes per camins de Pau.
4. Aquest Estel està sobre la cova dels nostres pessebres. Que ens sigui
llum i pau per a totes les nostres famílies i per al nostre país.
Gaietà de Casacuberta, Rector
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Petit tast de lexhortació apostòlica
La Joia de lEvangeli,
del Papa Francesc
Només gràcies a aquest trobament o retrobament amb lamor
de Déu, que es converteix en feliç amistat, som rescatats de la nostra
consciencia aïllada i de lautoreferencialitat. Arribem a ser plenament
humans quan som més que humans, quan permetem a Déu que ens
dugui més enllà de nosaltres mateixos per assolir el nostre ésser
més veritable. Allí hi ha la deu de lacció evangelitzadora. Perquè,
si algú ha acollit aquest amor que li retorna el sentit de la vida, com
pot contenir el desig de comunicar-lo als altres?
El bé sempre tendeix a comunicar-se. Tota experiència autèntica
de veritat i de bellesa busca per si mateixa la seva expansió, i
qualsevol persona que visqui un profund alliberament adquireix
major sensibilitat davant les necessitats dels altres. Comunicantlo, el bé sarrela i es desenvolupa. Per això, qui vulgui viure amb
dignitat i plenitud, no té altre camí que reconèixer laltre i cercar el
seu bé. No haurien destranyar-nos, doncs, algunes expressions de
sant Pau: «Lamor de Crist ens obliga» (2Co 5,14); «Ai de mi si no
anunciés lEvangeli» (1o 9,16).
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Les obres de Crist, el Messies
Gaietà de Casacuberta, rector
1. Joan Baptista, des de la presó, envià els seus deixebles a preguntar
si Jesús és el que esperava des de segles el poble d'Israel, el Messies.
La pregunta la fa perquè ha sentit parlar de les obres del Messies.
Segons la creença popular de l'època, el Messies no era esperat per
fer les obres que feia Jesús sinó més aviat perquè havia de restaurar
la llibertat d'Israel com a líder i cabdill. Per això la pregunta és molt
més incisiva del que sembla. (O. Tuñi, Full Dominical del
15/XII/2013)
2. Jesús no respon el que li demanen, sinó que diu el que fa: els
cecs hi veuen, els invàlids caminen, els sords hi senten, els morts
ressusciten... i els desvalguts senten l'anunci de l'Evangeli, és a dir,
els pobres, els analfabets, les dones i els infants, els sense Déu ni
esperança, els moribunds... Que difícil és alliberar situacions
humanes i alhora anunciar l'Evangeli! I Jesús afegeix feliç el qui
no queda defraudat de mi.
Jesús fa sempre el que li va demanant el seu Pare. Què vol dir per
a nosaltres que Jesús ens pugui defraudar? Jesús ens demana viure
d'acord a l'Evangeli per anar col·laborant amb Ell, amb el Seu
Projecte, el Regne. El Regne vol dir que Déu regna en les nostres
vides. Mai no ens hauria de defraudar que ens demani que fem
coses i anar-les fent quan escoltem l'Evangeli, quan preguem, quan
veiem el que passa en el nostre entorn familiar, de treball, de barri,
al carrer...
3. Que difícil és, avui, que l'Evangeli arribi als pobres i als desvalguts.
Al Tercer Món omplen les comunitats cristianes, a Amèrica Llatina
i a l'Àfrica. Que difícil és en les nostres esglésies europees anunciar
l'Evangeli als pobres. Molts cristians són voluntaris per donar pa,
casa i ajuda als infants. Però que difícil és tenir amistat amb els
pobres, únic camí per comunicar la nostra fe en Jesucrist. Hauríem
de viure com un drama pensar que tants joves i tants pobres no
saben per què han nascut i quin és el seu futur després de la mort.
Com viure sense sentit i sense esperança?
No estic pessimista, veig que hi ha realitats que es mouen i s'obren
camins. Aquí hi ha molta solidaritat, molts joves voluntaris són als
llocs on viuen els pobres. En dono gràcies a Déu.
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4. Però no n'hi ha prou. Diu Sant Pau: L'amor de Crist ens
obliga(2Co.9,16); Ai de mi si no anunciés l'Evangeli(1Co.9,16),
citat pel Bisbe de Roma Francesc en la Joia de l'Evangeli núm. 9.
I afegeix:Jesús és el primer i més gran evangelitzador(Pau
VIè)(Núm. 12). Segueix Francesc: L'evangelització està
essencialment connectada amb la proclamació de l'Evangeli als qui
no coneixen Jesucrist o sempre l'han rebutjat. Molts d'ells busquen
Déu secretament. (...)Tots tenen dret de rebre l'Evangeli.(...) Els
cristians tenen el deure d'anunciar-lo sense excloure ningú, com
qui comparteix una joia. (...) L'Església no creix per proselitisme
sinó per atracció (Núm. 14).
Avui i sempre els pobres són els destinataris privilegiats de l'Evangeli
(Benet XVI) i l'evangelització adreçada gratuïtament a ells i és signe
del Regne que Jesús vingué a portar. Cal dir sense embuts que
existeix un vincle inseparable entre la nostra fe i els pobres. No els
deixem mai sols. (La joia de l'Evangeli, 48)
Que així sigui.

EXCURSIÓ
A POBLET
12 de gener
El proper diumenge 12 de
gener, tenim prevista una
excursió al Reial Monestir de
Poblet. Igual que quan vam
anar a Escaladei, volem fer
un matí cultural visitant el
monestir, i a més volem
conèixer la vivència personal dels monjos en la pregària i en el treball a
l'hort i a les vinyes. Pel dinar, ens obriran l'hostatgeria i un monjo conegut
de gent del Pi ens acompanyarà a l'hora del cafè per explicar-nos els seu
dia a dia a Poblet. Per la tarda celebrarem junts l'Eucaristia, i cap a casa.

Bach Zum Mitsingen
Els passats 30 de novembre i 1 de desembre, la nostra Basílica va acollir
part de les jornades de les cantates de Bach, el dissabte en format de
concert i el diumenge en format de cants dins la missa. Els conductors
d'aquest projecte, ens n'expliquen breument el seu perquè.
El projecte BACH ZUM MITSINGEN és una adaptació de la tradició
alemanya que consisteix en assajar i interpretar, en un mateix cap de
setmana, cantates de Johann Sebastian Bach seguint el calendari litúrgic
luterà. Un dels atractius daquesta proposta que presentem és que ens
permet gaudir daquest repertori tan rellevant, duna manera similar a
com es feia a lèpoca: en unes esglésies emblemàtiques, interpretant la
música amb instruments barrocs i criteris històrics, treballant la música
duna manera intensiva i sent fidels a les dates litúrgiques per a les quals
va ser escrita cada cantata.
La paraula Mitsingen és difícil de traduir (la traducció literal seria cantar
amb) però significa que és un cant obert, participatiu, on tothom shi pot
afegir. Aquest projecte també és participatiu tot i que, per la dificultat de
les obres (a nivell de lectura musical i de comprensió i dicció textual) i el
tipus de treball intensiu, està dirigit a cantaires amb formació musical i
experiència coral.
Una de les característiques més interessants del projecte és el fet d'integrar
la música de J. S. Bach en la missa del diumenge que hi correspon
litúrgicament. Tenim la sensació que hi pot haver un enriquiment recíproc
entre la litúrgia i la música. Per una banda, la música pot enriquir la
pregària i donar-li una dimensió més transcendent (ajudant a trobat un
estat més introspectiu i
adient per realitzar-la) i,
de la mateixa manera,
l'actitud espiritual de la
pregària i la quietud
mental que implica,
ajuden a estar més
receptiu davant la música
i a poder rebre-la millor.

No us ho perdeu! Fem Comunitat!
Podreu informar-vos del preu i de tots els detalls a la sagristia, per
telèfon, a la web, al twitter i al facebook.
4

Daniel Tarrida i
Pau Jorquera
5

4. Però no n'hi ha prou. Diu Sant Pau: L'amor de Crist ens
obliga(2Co.9,16); Ai de mi si no anunciés l'Evangeli(1Co.9,16),
citat pel Bisbe de Roma Francesc en la Joia de l'Evangeli núm. 9.
I afegeix:Jesús és el primer i més gran evangelitzador(Pau
VIè)(Núm. 12). Segueix Francesc: L'evangelització està
essencialment connectada amb la proclamació de l'Evangeli als qui
no coneixen Jesucrist o sempre l'han rebutjat. Molts d'ells busquen
Déu secretament. (...)Tots tenen dret de rebre l'Evangeli.(...) Els
cristians tenen el deure d'anunciar-lo sense excloure ningú, com
qui comparteix una joia. (...) L'Església no creix per proselitisme
sinó per atracció (Núm. 14).
Avui i sempre els pobres són els destinataris privilegiats de l'Evangeli
(Benet XVI) i l'evangelització adreçada gratuïtament a ells i és signe
del Regne que Jesús vingué a portar. Cal dir sense embuts que
existeix un vincle inseparable entre la nostra fe i els pobres. No els
deixem mai sols. (La joia de l'Evangeli, 48)
Que així sigui.

EXCURSIÓ
A POBLET
12 de gener
El proper diumenge 12 de
gener, tenim prevista una
excursió al Reial Monestir de
Poblet. Igual que quan vam
anar a Escaladei, volem fer
un matí cultural visitant el
monestir, i a més volem
conèixer la vivència personal dels monjos en la pregària i en el treball a
l'hort i a les vinyes. Pel dinar, ens obriran l'hostatgeria i un monjo conegut
de gent del Pi ens acompanyarà a l'hora del cafè per explicar-nos els seu
dia a dia a Poblet. Per la tarda celebrarem junts l'Eucaristia, i cap a casa.

Bach Zum Mitsingen
Els passats 30 de novembre i 1 de desembre, la nostra Basílica va acollir
part de les jornades de les cantates de Bach, el dissabte en format de
concert i el diumenge en format de cants dins la missa. Els conductors
d'aquest projecte, ens n'expliquen breument el seu perquè.
El projecte BACH ZUM MITSINGEN és una adaptació de la tradició
alemanya que consisteix en assajar i interpretar, en un mateix cap de
setmana, cantates de Johann Sebastian Bach seguint el calendari litúrgic
luterà. Un dels atractius daquesta proposta que presentem és que ens
permet gaudir daquest repertori tan rellevant, duna manera similar a
com es feia a lèpoca: en unes esglésies emblemàtiques, interpretant la
música amb instruments barrocs i criteris històrics, treballant la música
duna manera intensiva i sent fidels a les dates litúrgiques per a les quals
va ser escrita cada cantata.
La paraula Mitsingen és difícil de traduir (la traducció literal seria cantar
amb) però significa que és un cant obert, participatiu, on tothom shi pot
afegir. Aquest projecte també és participatiu tot i que, per la dificultat de
les obres (a nivell de lectura musical i de comprensió i dicció textual) i el
tipus de treball intensiu, està dirigit a cantaires amb formació musical i
experiència coral.
Una de les característiques més interessants del projecte és el fet d'integrar
la música de J. S. Bach en la missa del diumenge que hi correspon
litúrgicament. Tenim la sensació que hi pot haver un enriquiment recíproc
entre la litúrgia i la música. Per una banda, la música pot enriquir la
pregària i donar-li una dimensió més transcendent (ajudant a trobat un
estat més introspectiu i
adient per realitzar-la) i,
de la mateixa manera,
l'actitud espiritual de la
pregària i la quietud
mental que implica,
ajuden a estar més
receptiu davant la música
i a poder rebre-la millor.

No us ho perdeu! Fem Comunitat!
Podreu informar-vos del preu i de tots els detalls a la sagristia, per
telèfon, a la web, al twitter i al facebook.
4

Daniel Tarrida i
Pau Jorquera
5

Petit tast de lexhortació apostòlica
La Joia de lEvangeli,
del Papa Francesc
Només gràcies a aquest trobament o retrobament amb lamor
de Déu, que es converteix en feliç amistat, som rescatats de la nostra
consciencia aïllada i de lautoreferencialitat. Arribem a ser plenament
humans quan som més que humans, quan permetem a Déu que ens
dugui més enllà de nosaltres mateixos per assolir el nostre ésser
més veritable. Allí hi ha la deu de lacció evangelitzadora. Perquè,
si algú ha acollit aquest amor que li retorna el sentit de la vida, com
pot contenir el desig de comunicar-lo als altres?
El bé sempre tendeix a comunicar-se. Tota experiència autèntica
de veritat i de bellesa busca per si mateixa la seva expansió, i
qualsevol persona que visqui un profund alliberament adquireix
major sensibilitat davant les necessitats dels altres. Comunicantlo, el bé sarrela i es desenvolupa. Per això, qui vulgui viure amb
dignitat i plenitud, no té altre camí que reconèixer laltre i cercar el
seu bé. No haurien destranyar-nos, doncs, algunes expressions de
sant Pau: «Lamor de Crist ens obliga» (2Co 5,14); «Ai de mi si no
anunciés lEvangeli» (1o 9,16).

6

Les obres de Crist, el Messies
Gaietà de Casacuberta, rector
1. Joan Baptista, des de la presó, envià els seus deixebles a preguntar
si Jesús és el que esperava des de segles el poble d'Israel, el Messies.
La pregunta la fa perquè ha sentit parlar de les obres del Messies.
Segons la creença popular de l'època, el Messies no era esperat per
fer les obres que feia Jesús sinó més aviat perquè havia de restaurar
la llibertat d'Israel com a líder i cabdill. Per això la pregunta és molt
més incisiva del que sembla. (O. Tuñi, Full Dominical del
15/XII/2013)
2. Jesús no respon el que li demanen, sinó que diu el que fa: els
cecs hi veuen, els invàlids caminen, els sords hi senten, els morts
ressusciten... i els desvalguts senten l'anunci de l'Evangeli, és a dir,
els pobres, els analfabets, les dones i els infants, els sense Déu ni
esperança, els moribunds... Que difícil és alliberar situacions
humanes i alhora anunciar l'Evangeli! I Jesús afegeix feliç el qui
no queda defraudat de mi.
Jesús fa sempre el que li va demanant el seu Pare. Què vol dir per
a nosaltres que Jesús ens pugui defraudar? Jesús ens demana viure
d'acord a l'Evangeli per anar col·laborant amb Ell, amb el Seu
Projecte, el Regne. El Regne vol dir que Déu regna en les nostres
vides. Mai no ens hauria de defraudar que ens demani que fem
coses i anar-les fent quan escoltem l'Evangeli, quan preguem, quan
veiem el que passa en el nostre entorn familiar, de treball, de barri,
al carrer...
3. Que difícil és, avui, que l'Evangeli arribi als pobres i als desvalguts.
Al Tercer Món omplen les comunitats cristianes, a Amèrica Llatina
i a l'Àfrica. Que difícil és en les nostres esglésies europees anunciar
l'Evangeli als pobres. Molts cristians són voluntaris per donar pa,
casa i ajuda als infants. Però que difícil és tenir amistat amb els
pobres, únic camí per comunicar la nostra fe en Jesucrist. Hauríem
de viure com un drama pensar que tants joves i tants pobres no
saben per què han nascut i quin és el seu futur després de la mort.
Com viure sense sentit i sense esperança?
No estic pessimista, veig que hi ha realitats que es mouen i s'obren
camins. Aquí hi ha molta solidaritat, molts joves voluntaris són als
llocs on viuen els pobres. En dono gràcies a Déu.
3

Que no quedi tot en fum, fum, fum
Després de la plàcida nit i que el rabadà hagi esmorzat,
i la dona que renta ho hagi deixat tot ben polit
i la que fila hagi filat amb el fil d'or de l'amor, quan tots els pastors
hagin dut a pasturar els ramats i hagin adorat admirats l'Infantó,
el riu de plata continuarà portant la màgia a les llars perquè
puguem allargar-la tot un any amb els millors desitjos. El riu de
plata pot abeurar-nos tota la set de Déu infinit. Amb la presència
de totes les absències presidint la taula ben guarnida amb la millor
vaixella, els ulls dels nens ompliran de garlandes la vida i
aconseguiran que creguem que els desitjos poden fer-se realitat
si som capaços de mirar amb l'alegria de Maria i Josep que Aquell
que ens ha nascut a l'establia no ens ha nascut per un sol dia. El
misteri de l'amor i l'esperança truca a la porta la nit de Nadal i,
si el deixem entrar i hem preparat la nostra llar interior perquè
pugui fer-hi niu, omplirà d'un encens permanent el nostre cor i
serà vestit de festa. Ningú no en sabrà l'encantament, però en la
mirada, tothom ens hi veurà una llum resplendent que només tu
sabràs d'on ve: sigues missatger.

Montserrat Vergés
2

LEstrella de Nadal
Dalt del campanar, on hi havia la senyera, els pares i nens de l'Esplai hi han
posat amb molta il·lusió l'Estel de Nadal que es veu ben il·luminat de nit.
Què vol dir aquest Estel?
1. Diu Isaïes a la Missa del Gall : el poble que avançava a les fosques
ha vist una gran llum, una llum resplandeix per als qui viuen en el país
tenebrós. Els ha omplert d'una alegria immensa ( ). Ens ha nascut un
noi, ens ha estat donat un fill, ( ) un conseller prodigiós, Déu-heroi,
Pare per sempre, Príncep de la Pau.
2. Aquest Estel guia uns savis, astrònoms o astròlegs, que coneixen bé
les estrelles. L'Estrella els condueix fins la Santa Cova i ells s'hi deixen
guiar. Aquesta llum que simbolitza l'Estrella que segueixen, és per a tots
els pobles pagans. Els savis representen altres pobles i cultures, altres
camins religiosos. Ells ens ensenyen a buscar el sentit de l'Estrella i la
llum. Qui busca, troba, diu l'Evangeli. Ells troben l'Infant, Déu amb
nosaltres, el Salvador del món per tots els pobles.
3. Ens ha visitat un Sol que ve del Cel per il·luminar els que viuen en
la fosca i les ombres, i guiarà les nostres passes per camins de Pau.
4. Aquest Estel està sobre la cova dels nostres pessebres. Que ens sigui
llum i pau per a totes les nostres famílies i per al nostre país.
Gaietà de Casacuberta, Rector
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HORARIS DE LES MISSES DURANT LES FESTES DE NADAL
24 de desembre - Vigília de Nadal
00:00 Missa del Gall
25 de desembre - Nadal
12:00, 13:00 i 20:00
26 de desembre - Sant Esteve
12:00 i 20:00
1 de gener - Santa Maria Mare de Déu
12:00, 13:00 i 20:00
6 de gener - Epifania del Senyor
12:00, 13:00 i 20:00
(dissabtes i diumenges en lhorari habitual)
DISSABTE, 4 DE GENER
El proper dissabte, 4 de gener, la coral Vox Alba acompanyarà la missa de
les 8 de la tarda amb les seves veus. Hi sou tots convidats.

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

Espai web del Pi
www.basilicadelpi.com
AHIR, AVUI, DEMÀ on line
http://basilicadelpi.com/publicaciones/boletin
Seguiu-nos a les xarxes socials
Twitter: @SantaMariadelPi
Facebook: www.facebook.com/basilicasantamariadelpi

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. Entrada per la
Placeta del Pi.

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
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HORARI: Dilluns i dimecres
de 18:00 a 20:00.

RAL
T
EX DA
NA
Núm.

684

Si aquesta nit sents una remor estranya
que, no saps com, tobliga a mirar el cel,
i enyores gust de mel
i tens desig duna pau que no enganya...
és que a través dels aires de la nit
tarriba aquell ressò de lEstablia
de quan lInfant naixia
i selevava un càntic dinfinit.
Si ja no saps sentir-te pastoret,
ni aturar-te a entendre el bell missatge,
almenys, tingues coratge
de seguir el teu camí amb el cor net.
Joana Raspall (1913 - 4/12/2013)

29
desembre
2013

dparroquial@basilicadelpi.com
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