Xerrada de Maria València, presidenta del
MCECC, a lEsplai del PI

La mort i Resurrecció, dues
cares duna mateixa moneda

El passat 18 de gener, i dins dels actes de celebració del seu 40è aniversari, la família
de lEsplai del Pi va comptar amb la presència de la presidenta del Moviment de
Centres dEsplais Cristians de Catalunya, Maria València, qui va oferir una interessant
i profitosa xerrada als pares, mares, antics monitors i demés amics i amigues de
lEsplai.
Sota el títol Leducació en el lleure i les famílies, València començà fent un repàs
per la història de la educació en el lleure. Tot seguit, i amb la participació dels
assistents, va definir les paraules educació, lleure i el concepte educació en el
lleure, entenent que aquesta última és aquella educació que tot i seguir una ordre,
un programa i uns objectius, tot i transmetre uns valors (auto-superació, esforç,
autonomia, companyerisme...) no és percebuda com un procés educatiu explícit
per part de qui la rep.
Finalment, la xerrada va derivar cap al tema de les famílies
i la importància que pares i mares coneguin el tipus
deducació que reben els seus fills i filles fora de casa i
de lescola.
Les paraules de Maria València van ser molt entenedores
i la proximitat amb què va parlar als assistents van
merèixer un fort aplaudiment i nombroses mostres
dagraïment en finalitzar lacte.

Gaietà de Casacuberta, rector

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

Lequip de monitors

Pujades al campanar per la feligresia
El dissabte 5 dabril a les 10 del matí farem la primera pujada al campanar pels
feligresos del Pi. Heu dapuntar-vos al cancell dentrada 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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1. El cicle litúrgic té tres anys. Cada any, en les lectures
de la Quaresma, hi ha la festa de la Transfiguració, que
és un relat sobre Jesucrist vencedor de la mort. Aquest
any 1 shi afegeix la mort de Llàtzer. El que es proposa
és que sentengui bé que la Passió i la Resurrecció de
Jesús són dues imatges duna mateixa moneda que
sempre van de costat. Per tant, en plena Quaresma i en
la Passió, hi ha la catequesi sobre la mort i la Resurrecció,
és a dir, la Pasqua.
2. La imatge de Jesús ressuscitat és present per entendre
el final del camí de la vida de Jesús. Jesús ha anat
educant els seus deixebles i els ha revelat el seu possible
fracàs a larribada a Jerusalem. Això va espantar als seus
deixebles, perquè també intuïen que els tocaria patir a
ells. Jesús els diu: Cadascú ha dassumir la pròpia
creu. Però Jesús no els deixa en la ignorància i els va
educant explicant-los que la creu no és el final.
Al final Jesús ha de vèncer el pecat i la mort.
3. La Transfiguració és escrita en llenguatge simbòlic o
religiós. La llum és la presència de Déu, la muntanya és
on Déu es revela quan dóna
els manaments a Moisès al
Sinaí. També la muntanya
és lloc de pregària perquè
allí shi troba Déu. El núvol
és el que permet transmetre
la Paraula de Déu Pare quan
revela qui és el seu Fill al
que hem descoltar, i el vestit
blanc és com el de la llum
de la Resurrecció la nit de
Pasqua. Ja feia temps que a
Israel els creients veien

La Resurrecció, de El Greco, 1595-1600
A la pàgina anterior, una altra imatge
de La Resurrecció de Andrea di Bartolo,
pintada mentre sacabava de construir
la nostra Basílica

possible la vida després de la
mort. Però el relat dels Evangelis
els és molt difícil descriure
perquè parlen duna experiència,
la Mort i la Resurrecció, que no
han viscut personalment. Tot el
que es refereix a la Resurrecció
és escrit amb llenguatge religiós
o simbòlic. Sols amb aquest
llenguatge van poder com
prendre el que els havia explicat
Jesús.
4. Però lexperiència de la
Transfiguració és també una
experiència mística que té Jesús
quan el Pare li revela que
vencerà la mort. És una expe
riència que Jesús explica als seus
deixebles. Jesús no ho sap tot
des de sempre. Com tots els
homes, va comprenent el que el
Pare li va revelant i com el va
guiant. El Pare li revela el seu
destí, la Bona Notícia millor de
lEvangeli (que tot ell és Bona
Notícia).

Agraïments al Retaule
de Sant Josep Oriol 2014

5. Jesús encara haurà de passar
per Getsemaní i pel Calvari on
serà temptat de nou pel diable.
El Pare lajudarà a no desdir-se
del que ha cregut sempre.

Pregària comunitària
a lestil de Taizé

6. Aquestes revelacions aniran
preparant els apòstols i deixebles
a entendre el que ja els havia dit
en vida, sobretot de la victòria
sobre la mort. Tot això també ens va capacitant a viure i fer com Ell, al
servei dels germans, a vèncer el pecat i la mort. Diu Joan a la primera
Carta que el que estima ja ha passat de la mort a la vida (1a. Jo. 3,14).
La vocació cristiana és anar essent un altre Crist.

1. Un dia em van dir: Nosaltres estimem el nostre rector, no perquè sigui el millor
ni el més intel·ligent o el més cordial, sinó perquè és el nostre rector. De la mateixa
manera dic de Sant Josep Oriol del qual en parlem molt. No és el més gran sant
dels sants, però és el que la providència ens ha donat perquè intentem ser millors
cristians. Però avui parlo dagraïments.
2. En un esforç immens, hi ha un nucli de persones que estimen molt el Pi i el Sant,
que treuen forces de no sé on per tal que es torni a representar per divuitena vegada
aquest magnífic Retaule. Per als daquí és molt important. Ens heu fet aquest regal
generosament, gratuïtament. Una nit com aquesta ens ha ajudat a experimentar
de nou lesperit del Sant i això ens ha ajudat a créixer com a comunitat ample, la
dun poble en la que tots hi caben. Hi ha aquí, al Pi, un sentit de pertinença que
necessita el seu temps per anar-ho entenent. Sant Josep Oriol ens agermana a tots.
Més que si sha fet millor o pitjor, més que si hi ha hagut o no equivocacions, any
rere any hi ha una llum que va més enllà de la fe perquè el Sant ens ajuda també
a edificar els nostres barris per caminar amb senzillesa i esperança.
3. El nostre Víctor, molt a prop del Sant, mort en el Retaule, va expressar a la
perfecció la imatge que tenim a la Capella on hi ha les despulles del Sant. Però tot
i fer-ho molt bé, es veia que respirava. Això em fa interpretar que el qui va morir
el 1702 és ben viu pels que estimem el Pi.
Gràcies a tots els qui vàreu possibilitar el Retaule denguany, i als actors, músics,
locutors, etc. i als qui éreu a baix contents de ser-hi.
Gaietà

Cada dimecres, acabada lEucaristia
de les 7 del vespre, a la Capella de la
Sang hi ha la Pregària comunitària
a lestil de Taizé.
Us estil de pregària basat en el silenci,
el cant i la Paraula de Déu.
Ens hi trobem des de fa 20 anys
de dos quarts de vuit a les vuit
del vespre.
Hi sou tots convidats.
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