Conclusió del Nadal:
El Baptisme de Jesús

Paraules del Rector en la Inauguració de la nova etapa de
gestió i obertura del campanar a la cripta el dia 2 de gener
La feligresia d'aquesta parròquia, com la de tantes altres, s'està acabant i és
difícil la renovació que s'havia fet de manera natural durant segles. Ara hi ha
pocs habitants que viuen en el nostre territori parroquial. Intentem arribar a
joves i a persones de mitjana edat que són practicants a mitges, en un context
europeu de veritable desert, sobretot si parlem de les noves generacions. Caldrà
un gran treball pastoral.
Avui celebrem una festa. Vull subratllar això: els transcendentals filosòfics i
teològics medievals són la bondat, la veritat i la bellesa. D'aquí poden sortir tres
camins pastorals. Urs Von Balthasar, teòleg imprescindible del segle XX va
elaborar una veritable teologia de la Bellesa. Dels tres camins possibles,
malauradament, el de la Bellesa és el menys treballat. Sense les postes de sol
de la Cerdanya no hagués començat a creure en la creació bella de la naturalesa
per part de Déu. En tota obra d'art hi podem veure la Bellesa de Déu i, per tant,
la bellesa és un camí d'evangelització. Volem que els turistes i tots els que visiten
el Pi col·laborin en un micromecenatge de la restauració de la Basílica.
Gràcies a la Generalitat, l'Ajuntament i el Bisbat s'han fet possible obres d'envergadura
ja realitzades. És el que hem de seguir els que tenim l'encàrrec d'anar fent obres
futures imprescindibles. Gràcies a un equip que treballa unit, compromès, il·lusionat
i competent podem respondre positivament al que se'ns demana.
Agraeixo la vostra presència aquí que ens estimula a treballar cada dia millor.
Gràcies!

Gaietà de Casacuberta, rector
Introducció

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

Dos apunts importants
1. Les Misses que actualment estem fent vigílies i diumenges a la Capella de la
Sang tenen un motiu ben concret d'ubicació: el fred és molt fort a la Nau de la
Basílica. Quan arribi el bon temps en parlarem amb tothom per si veiem millor
el fet de tornar a la Nau on érem.
2. Tots els feligresos d'aquesta Parròquia tenen dret a fer l'Eucaristia de
l'enterrament a la Basílica del Pi diguin el que diguin les funeràries. És un dret
que tenim -i que cal defensar- tots els qui formem part d'aquesta estimada
Comunitat.

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

On som?
BASÍLICA
Plaça del Pi, 7

Despatx parroquial

El despatx parroquial és
lindret dacollida de la
parròquia on us atendrem a
SAGRISTIA I DESPATX qualsevol hora.
Placeta del Pi, 4
Per les gestions
administratives relacionades
LOCALS PARROQUIALS amb els sagraments, lhorari
Cardenal Casañas, 16
establert és el següent:
Dilluns i dimecres
08002, Barcelona
de 18:00 a 20:00.
Tel. 93 318 47 43
info@basilicadelpi.com dparroquial@basilicadelpi.com
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Avui acabem aquest temps magnífic del Nadal que vàrem
començar en la nit de la Missa del Gall, quan vam
celebrar el gran Misteri de l'Encarnació, Déu fet home.
Déu necessita comunicar-se per dir-nos que ens estima.
Ens busca de mil maneres. Per comunicar-se amb
nosaltres ha necessitat el Sí de Maria.
Gràcies a Jesucrist coneixem el projecte del Pare que
Ell ens ha ensenyat, el Regne de Déu. Déu ens ha parlat
amb la vida i les paraules del seu Fill, com ens expliquen
els Evangelis. A Déu ningú no l'ha vist mai, però
Jesucrist, el seu Fill, ens l'ha donat a conèixer.
El Misteri de Nadal es va viure en el silenci i la humilitat
d'una cova. Només el veuen els àngels i els pastors que
els escolten. Els Reis Mags, seguint una Estrella, són
l'inici de la fe dels pagans que Pau va conrear.
Hi ha moltíssimes maneres i mil camins per anar a
Betlem a conèixer l'Infant Jesús.
1. Avui és la festa del Baptisme de Jesús que dóna per
acabada la vida oculta a Natzaret. Avui Jesús es dóna
a conèixer al començar la vida pública, moment en què
inicia la tasca evangelitzadora. Una nova epifania en la
història comença, en la manifestació esplèndida de
Jesús.
2. Per l'Evangeli d'avui sabem que Jesús ha tingut una
experiència difícil d'explicar. Ha experimentat Déu com
a Pare, l'Abba, el primer balbuceig d'un infant. Quan
parla del projecte del seu Pare anuncia el Regne de Déu.
Aquesta experiència única no el tanca sinó que l'obre a
parlar d'Ell com un Pare carinyós, que fa sortir cada dia
el sol, que ens ha creat, que és el Pare del Cel. Un Pare
que vol la justícia, la misericòrdia, la bondat... Un Pare
que és Bell, que és Pare de tots i que ens fa fills i germans.

3. Els Evangelis donen importància als fets que ha viscut Jesús. Jesús no
es queda vivint a Natzaret, ni al Jordà amb Joan Baptista. Ell ha descobert
una vocació diferent de la del Baptista. El Baptisme de Joan és una
purificació després d'haver-se convertit, però Jesús té una altra tasca:
donar a conèixer i contagiar l'amor del seu Pare, veritable Déu únic.
4. Segons la Bíblia, quan Déu escull una persona per encomanar-li una
missió, una tasca o una vocació li dóna el seu Esperit. La presència activa
de l'Esperit Sant suscita en cada persona un carisma, unes qualitats, unes
capacitats, coses que ens atrauen. Això val també per a nosaltres. Déu
ens escull per tenir una vocació. M'explico: Déu ens ha donat la vida.
Quin sentit donem a la nostra vida? Cal saber com a cristians que la nostra
petita vida pot tenir molt sentit pels que veiem cada dia, per tots aquells
que ens són a la vora. Ésser pares i mares, haver pogut decidir ser mestre,
artista, músic, metge, fuster, modista o qualsevol altra cosa... Déu ens
insinua al llarg de la vida compromisos amb la societat, amb els pobres,
amb el Tercer i Quart Món, amb les Parròquies, etc... La vocació no és
cosa de religiosos o capellans. Tot cristià té una vocació en aquesta Terra.
Déu ens dóna unes capacitats, unes circumstàncies i una crida com a
Jesús i com als capellans i religiosos. Si tothom pogués fer allò pel qual
està més preparat el món aniria millor. Ésser cristià és un camí de vocació
perquè responem al que Déu ens demana quan prenem decisions de joves
i ens va demanant coses noves al llarg de la vida. Per a poder-ho realitzar
tot ens transmet la força, la tenacitat i la seguretat que ens dóna la mateixa
crida de Jesús i la presència de l'Esperit Sant en el nostre interior.

Gestió turística i cultural
El passat dimarts, 2 de gener, i amb lassistència del conseller dEmpresa
i Ocupació, Sr. Felip Puig, de la Segona Tinent dAlcalde, Sra. Sònia
Recasens i del Director de lArxiu Diocesà, Mn. Josep Maria Martí i Bonet
vàrem fer lacte de presentació de la nova etapa en la gestió turística i
cultural de la Basílica de Santa Maria del Pi, eina que ens ha de permetre
fer front al finançament de les obres de conservació que ens cal emprendre,
algunes delles de manera força immediata.
Així com en la restauració de linterior que es va fer lany 2008 vam
comptar amb les aportacions que van fer lArquebisbat de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya, actualment no sembla que es puguin obtenir
fons i ens cal finançar amb els nostres mitjans durant els propers 10 anys
un seguit dintervencions per valor de més d1 milió deuros.
A més de la restauració puntual, condicionament i neteja del campanar

que estem acabant aquests dies, hem de fer
obres a la coberta de lArxiu Parroquial i
adequar el seu espai de consulta. Hem de
renovar quasi integralment la instal·lació
elèctrica de la Basílica i espais annexos, hem
de millorar lespai del jardí interior, que haurà
de combinar lús turístic que en fan els visitants
amb lús lúdic i social que en fan les nostres
associacions (Geganters, Esplai,...). Hem de
restaurar també les cobertes de la nau central de la
Basílica i de les capelles laterals, hem dadequar el pas
de ronda que circumda el temple per lexterior i hem de
restaurar també les façanes de la Basílica.
Totes aquestes intervencions son necessàries i algunes delles veritablement
urgents. El temps passa per a tots i també pels murs del nostre estimat
temple que ens ha vist créixer i que ha de veure créixer també a les
generacions futures.
Com a font dobtenció de recursos, volem posicionar la Basílica de Santa
Maria del Pi com a actiu turístic i cultural, acció que ens ha de permetre
augmentar el nombre de visitants, vinculant-los a les necessitats de
conservació que gràcies a la seva contribució a obres concretes anirem
escometent. Es tracta dun model de gestió basat en una experiència en
la que el visitant no només pugui veure i conèixer aspectes relacionats
amb la religió, la fe, la cultura, lart, larquitectura i la història, sinó que
també pugui conèixer les necessitats de conservació de l'edifici que visita,
i pugui veure que amb la seva contribució col·labora directament a una
obra en concret. Això suposa una vinculació del visitant amb el lloc visitat,
i el converteix en el millor ambaixador de la Basílica, en un nou mecenes.
Som conscients del recel i dels inconvenients que poden generar lafluència
de visitants a casa nostra i lús turístic i cultural de la Basílica, sobretot
si sen fa una interpretació en el sentit que es posa lassumpte de la
recaptació de diners per davant daltres qüestions. Us demanem comprensió
vers aquesta situació i us animem a que ens feu tots els comentaris al
respecte que cregueu oportuns, però la necessitat demprendre les obres
és real i sense recursos no es podran dur a terme. Potser molta gent no
ho sap, però les obres que es van fer lany 2008 van evitar el tancament
del temple, ja que el perill de despreniment de materials de la volta era
imminent. I ara tenim la responsabilitat devitar de nou una situació
semblant.
Manel Grau
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