El cec de naixement

Horari de misses i
actes litúrgics de la
Setmana Santa

Gaietà de Casacuberta, rector

13 dabril, Diumenge de Rams
11:45, Processó i Benedicció de Rams
19:00, Via Crucis
Misses a les 12:00, 13:00 i 20:00
. . . . .

17 dabril, Dijous Sant

20:00, Missa de la Cena del Senyor
. . . . .

18 dabril, Divendres Sant

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

18:00, Celebració de la Passió del Senyor
i després, Via Crucis
. . . . .

19 dabril, Dissabte Sant
22:00, Vetlla Pasqual

20 dabril, Diumenge de
Resurrecció
Misses a les 12:00, 13:00 i 20:00

Celebració comunitària
de la Penitència
El proper dimecres, 9 dabril, a la missa de les 7 de la tarda, farem la Celebració
comunitària de la Penitència.

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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2014

1. No coneixem el seu nom. Era un captaire. El pobre no
coneixia la llum i la seva vida transcorria en la foscor,
no podia caminar sol ni podia orientar-se per si mateix.
Mai no sen podia sortir daquesta malaltia.
Un dia passava Jesús i va veure aquest cec. En veurel
prengué la iniciativa, shi apropà, posà una mica de fang
i saliva sobre els seus ulls i li digué que sanés a rentar
a la piscina de Siloè. El cec va fer el que Jesús li havia dit
i quan tornà hi veié clar. La trobada amb Jesús canvia la
seva vida. Aquest relat descriu el recorregut interior
daquest home perdut en la foscor.
Davant de la gent i dels fariseus respon a les qüestions
que li fan sobre el que li havia passat i ell els respon: Jo
era cec i ara hi veig. A les altres preguntes diu: Aquest
home que no conec és un profeta. Els fariseus estaven
més preocupats en salvar el dissabte, que era el dia del
Senyor. Per a Jesús és més important aquest home pobre
que el repòs del dissabte (era el dia de lencontre entre
Jesús i lhome cec). Jesús sap el que és important. El cec
va quedant sol perquè ningú no creu el que ell ha dit i la
seva família no el defensa. Aquest home afegeix que
Jesús ve de Déu, cosa que irrita als jueus. Per tot això el
treuen de la sinagoga i, per tant, del poble de Déu.
2. A aquest home perdut li canvia de vida el dia que
coneix a Jesús. Jesús, en assabentar-se que lhan fet fora
de la sinagoga, el busca i quan el troba cara a cara li
revela qui és Ell i li pregunta: Tu creus en el Fill de
lhome? Jesús lacompanya a lacte de fe quan diu: Crec,
Senyor i sagenolla davant dEll.
3. La trobada amb Jesús és el gran regal que ens ha
donat el Pare. La samaritana i tants altres que Jesús
troba i transforma. El Sant Pare Francesc, en lexhortació
La joia de lEvangeli sobre el que vol dir-nos ara i en
el futur, insisteix que malgrat la nostra mediocritat ens

cal encomanar a daltres la importància dhaver trobat Jesús a les nostres
vides, com ha estat el cas daquest cec.
Ens hem de preguntar si la fe en Jesucrist és un regal només per a uns
quants o és un regal per a tothom.
4. Déu ens dóna a tots uns sants que ens ajuden a creure. La santedat és
un do de Déu per fer avançar el Regne, però ser sant no és una qüestió
de voluntarisme.
Nosaltres no som sants, no som perfectes, fem el que podem. Som com
Sant Pere i Sant Pau. El Sant Pare insisteix per activa i per passiva en la
necessitat urgent de ser tots els cristians, sigui on sigui que vivim,
testimonis dhaver trobat a Jesús.
Coneixem Jesús, ens sabem estimats per Ell, ens perdona els nostres
pecats, ens guia, ens entén i ens estima com som. Realment és una Bona
Notícia haver conegut a Jesús? Som imperfectes... sí, però hem denco
manar als altres lalegria de lEvangeli. Això ho hem de treballar per
experimentar la riquesa de Jesucrist perquè és el que el Bisbe de Roma
ens recorda: ser portaveus ara i aquí on vivim del que creiem i del que
experimentem...
Que així sigui o ho vagi essent, malgrat les nostres imperfeccions.

Per ser pobre cada vegada cal ser-ho més
Segons informa Càritas Diocesana de Barcelona, el 20,1% de la població
catalana, és a dir, dues de cada deu persones, està en situació de pobresa relativa,
amb uns ingressos inferiors als 8.082 euros nets a lany. Aquest és el llindar
dingressos anuals per sota del qual una persona que viu sola és considerada pobra.
En el cas duna parella amb
dos fills menors de 14 anys,
aquest límit està en els 16.972
euros. Aquestes dades, que
corresponen al 2012, han estat
facilitades per lInstitut
dEstadística de Catalunya
(Idescat). Daquestes xifres
també es desprèn que el 29,4%
dels menors de 16 anys i el
10,4% de les persones grans
estan en situació de risc de
pobresa.
Perquè les estadístiques
oficials considerin que una

persona és pobra cal que aquesta tingui uns ingressos inferiors als del 60% de la
mitjana anual dels catalans. Aquesta xifra ha anat baixant en els últims anys. Lany
2009, la renda mitjana neta anual duna persona era de 10.770 euros i lany 2012
era de 10.185 euros. Així, per ser considerat pobre, cada vegada cal ser-ho més.
Lany 2011, es trobava en situació de pobresa relativa el 20,5% de la població de
Catalunya (aquelles i aquells amb ingressos inferiors als 8.016 euros anuals). Si bé
la pobresa relativa ha disminuït lleugerament, la pobresa severa ha augmentat entre
el 2011 i el 2012. I és que el nombre de persones amb ingressos per sota del 40%
de la mitjana representaven el 9.1% i el 10,6% en aquests respectius anys. Una de
cada 10 persones viuen en la pobresa severa, és a dir, sense res o amb molts pocs
recursos. Les persones menors de 40 anys i amb fills i filles al seu càrrec són les
que més es veuen abocades a aquest tipus de situacions ja que la seva economia és
menys estable en comparació, per exemple, amb la gent gran, que compten amb
les pensions, malgrat haver quedat congelades. La majoria de persones joves amb
infants, per contra, tenen contractes de treball que no es perllonguen amb el temps,
esgoten abans les prestacions, etc.. Daquí que en els darrers anys hagi augmentat
tant la pobresa infantil i que aquesta sigui prioritat per a les entitats socials.
No sarriba a final de mes
Segons les estadístiques de lIdescat, el 31,6% de les llars catalanes manifesten
arribar amb dificultat a fi de mes. Les llars on la persona de referència és de
nacionalitat estrangera o bé està separada o divorciada són on més es percep la
dificultat darribar a fi de mes, en un 57,2% i 45,3% dels casos respectivament.
Aquestes dades són publicades dies després que el Parlament celebrés un debat
sobre la pobresa i sobre les accions que cal dur a terme per pal·liar-ne les
conseqüències. Els mitjans han titllat les propostes que els partits polítics han posat
sobre la taula dinsuficients i pobres. El president de la Generalitat, Artur Mas,
va afirmar en el marc daquest espai de reflexió que el Govern català no té eines per
combatre la pobresa.

Excursió a Sant Pere de Rodes
Reserveu-vos la data de l11 de maig, perquè anirem a visitar un dels conjunts
monumentals més interessants del nostre país per conèixer el
món medieval, una peça excepcional dins el romànic català.
Ben aviat obrirem les inscripcions i us informarem
de tots els detalls.
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