Recés
de
Quaresma

Al Cel siguin!

El proper diumenge 16 de
març, a les 10 del matí, i
a la Capella de la Sang,
Mn. Bigordà dirigirà el
Recés de Quaresma.

1. Els que vivim, els que hi passen les hores de la feina,
els que celebren aquí la seva fe i els que estimen el Pi hem
passat pel dolor de la mort. Primerament la Nancy, que
va perdre el seu fill de 33 anys a lEquador. Era ja el segon
fill que moria de cop per una malaltia del cor. Més recent
ment va morir la Margarida, mare del Pasqual -un dels
tres sagristans- en caure del llit. Tot i que estava molt
malalta, va venir la mort quan semblava que sen sortiria
per viure un temps encara. Avui fa un mes que sens va
morir mossèn Josep Maria Totosaus. Als pocs dies, morí
de sobte també la mare den Guillem o Wilson -el nostre
sagristà bolivià-. La mort de la Julia va passar molt lluny
de casa seva. Ell havia anat a Bolívia lestiu passat i ara
estava preparant la vinguda de la seva mare perquè a més
de viure-hi ell hi viuen també dues germanes més i altra
família. Tot sha acabat sobtadament als 62 anys... Pocs
dies després va morir el pare de la Montserrat que també
treballa fa temps a casa nostra. La mort sempre és dura
tot i anar veient cada dia que sacabava. Per a la Montse
rrat, a més del pare, moria el seu més gran amic.

Gaietà de Casacuberta, rector

Hi sou tots convidats.

Eucaristia de Sant Josep Oriol
La missa de Sant Josep Oriol,
en coincidir el dia de la festivitat
en diumenge, es trasllada al
divendres 21, a les 8 del vespre.
La celebrarem solemnement a la
Basílica.

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

Ens acompanyaran també els
Gegants del Pi.
Us hi esperem!

Pujades al campanar per la feligresia
El dissabte 5 d'abril a les 10 del matí farem la primera pujada al campanar pels
feligresos del Pi. Heu d'apuntar-vos al cancell d'entrada o a la sagristia perquè
tancarem el grup quan hi hagi 25 persones inscrites.
Vingueu amb calçat còmode i ben esmorzats!

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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2. Cadascun ha viscut això a la seva manera. A la Nancy
li vam dedicar un número daquest full. El Pasqual ara
acompanya al seu pare en el dolor i la fe. Mossèn Totosaus
va viure una llarguíssima malaltia que lobligava cada
setmana a anar al Clínic a posar sang nova al seu cos. Ho
va viure amb bonhomia. Venia a buscar-lo lambulància
cada setmana amb uns metges que lestimaven i ell els
corresponia. També el seu metge de capçalera ja era un
amic per a ell i els hem agraït a tots tot el que han fet. La
nit abans de morir deia que havia arribat la fi de trajecte,
proclamant amb un somriure la seva fe. En la celebració
que va presidir el nostre Bisbe es va fer pal·lès qui era en
Josep Maria. El Guillem o Wilson va celebrar amb els
seus familiars i amics una Eucaristia el novè dia de la
mort de la seva mare Julia. Va escriure:
En nombre de todos mis hermanos, sobrinos y toda la
familia, agradecerles las muestras de afecto y solidaridad

presentadas en momentos muy duros para mí y mi familia. Madre solo
hay una... Nunca perdiste las esperanzas mientras estabas con vida, es
lo único que necesitaste para salir adelante. Porque con las esperanzas
mantuviste la fe y la fe se convirtió en amor; el amor que sembraste en
nuestros corazones. Querida madre Julia, descansa en paz.
3. Però encara faltava la mort del pare de la Montserrat Vergés. El 24 de
febrer, el dia que li feien un homenatge al Palau Robert per la seva poesia,
Joan Vergés ens va deixar a les 3 de la tarda. Pocs dies abans em deia que
el Cel era com tornar a casa i que era la renaixença, recordant les paraules
de Maragall:
I quan vinga aquella hora de temença
en què sacluquin aquests ulls humans,
obriu-men, Senyor, uns altres de més grans
per contemplar la vostra faç immensa.
Siam la mort una major naixença!
4. En la celebració del funeral al Pi recordem els plors de la seva néta
Joana i els dels altres dos néts. Recordo les meves paraules: En Joan
Vergés, el Ton pels amics, era el cristià més cristià que coneixia i, amb
la Rosa, la seva esposa que és lalegria, encara feien manetes denamorats.
Les paraules de la Rosa i les de lIsidor Marí ens van posar la pell de gallina
pel seu patiment llegint uns mots desposa i damic.
Estem tocats i alhora contents perquè experimentem el nostre amor, la
companyia, lamistat... Només ens queden la fe i molts records que no
perdrem mai.
Al Cel siguin
tots ells i elles,
Amén!!

Retaule de
Sant Josep Oriol
Dissabte, 15 de març, a les 9 del vespre
Un any més, i ja en van divuit, ens trobem immersos
en la preparació del Retaule de Sant Josep
Oriol, el drama sacre que vol posar en relleu la
figura del nostre sant, i que ha esdevingut nexe
d'unió entre els diferents grups de la nostra
comunitat i és fruit del treball voluntari de més de
cent persones entre músics, actors, tramoies,
regidors, encarregats de vestuari, tècnics de llums
Si algú hi vol col·laborar, encara tenim diverses
tasques en les que us podeu implicar, i donar un
cop de mà en l'organització. El proper dimarts, 11
de març, muntarem l'escenografia i totes les mans
seran molt benvingudes.
Programa: 19:30h, processó amb les figures del bestiari (el lleó i la mulassa) i el
llegat del Papa. Itinerari: pl. Sant Josep Oriol, c. de la Palla, pl. Nova, c. Boters, c.
Portaferrissa, c. del Pi, pl. Sant Josep Oriol, pl. del Pi (arribada del llegat a la Basílica).
21:00h, a l'interior de la Basílica, representació del drama. Durada aproximada
d'una hora i mitja. Organitza: Associació del Retaule de Sant Josep Oriol. Demaneu
informació als sagristans.

Excursió de lEsplai a Montserrat
La muntanya de Montserrat sempre ha tingut un sentit especial per lEsplai. Més
enllà dels afers religiosos i naturalistes, ha estat durant molts anys una visita
anual que feien les famílies i monitors. Per nosaltres Montserrat és un punt de
trobada, de cohesió i germanor.
Durant uns anys aquesta bonica tradició va quedar congelada. Però enguany, per
commemorar els 40 anys de lEsplai Santa Maria del Pi, vam voler recuperar-la.
El passat diumenge 16 de febrer vam enfilar-nos cap a la muntanya. Seguint la
tradició, els infants, joves i monitors de lesplai acompanyats dels pares més
valents, vam baixar a Monistrol de Montserrat per pujar fins al monestir a peu.
El temps ens va ser força benèvol i, salvant una mica de boira i quatre gotes, vam
poder arribar al monestir secs i sense problemes. Allà, un cop reunits amb la
resta de la comitiva, ens vam trobar amb en Josep-Enric Parellada, monjo de
Montserrat, i que va ser el fundador del nostre esplai. Durant la trobada va parlarnos de com va sorgir la idea de crear un esplai al barri, quines famílies van formarne part i quines activitats feien, tot plegat intercalant-ho amb anècdotes
entranyables. En acabar, vam celebrar leucaristia amb Mn. Gaietà al Cambril de
la Mare de Déu i vam fer una petita excursió a la Santa Cova.
El dinar de germanor als locals cedits pel monestir va donar punt i final a aquesta
trobada tan especial, que des de lEquip de Monitors de lEsplai confiem que
torni a repetir-se anualment, com abans.
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