Excursió a Sant Pere de Rodes

Pasqua 2014

Darrers dies per apuntar-vos a lexcursió del proper diumenge, 11 de maig
a Sant Pere de Rodes. Visitarem aquest magnífic conjunt medieval
i la Canònica de Vilabertran, on celebrarem lEucaristia.
Els sagristans us donaran tota la informació.
No us ho perdeu!

Conferència dAlbert García Espuche
Una societat assetjada, Barcelona 1713-1714.
El proper dijous 22 de maig, a les 20:30 i dins el cicle de conferències de la
nostra exposició Santa Maria del Pi 1714, una comunitat assetjada, lhistoriador
Albert García Espuche ens parlarà de les quatre Barcelones de l'inici del segle
XVIII: la Barcelona pròspera, la Barcelona Cort de Carles III, la Barcelona assetjada
i la Barcelona derrotada.

Gaietà de Casacuberta, rector

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

Festa Major de lEsplai del Pi
Fí de festa de celebració del 40è aniversari. Gran festa al carrer.
Dissabte, 3 de maig, a la Plaça Sant Josep Oriol
16:30 Jocs infantils
17:30 Cercavila amb els Geganters del Pi
18:30 Animació infantil amb Ailas
21:00 Batukada amb Sambao
22:00 Concert amb Incògnits

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

Núm.

693
4
maig
2014

1. La nit de la Vetlla Pasqual, entrem a lesglésia amb la
claror del ciri pasqual. A poc a poc anem encenent les
llums de la nostra fe amb lanunci de la gran notícia
que làngel del Senyor ens comunica: no tingueu por,
el Pare ha ressuscitat Jesús, el Senyor. Per a molts la
resurrecció és un fet del passat, és el que va succeir a
Jesús després de la mort a la creu; per daltres, la
resurrecció de Jesús és una veritat de fe, creuen que
aquest és també el nostre futur.
Però, no és molt més que això?
2. Els deixebles de Jesús es van espantar molt quan el
van deixar tot sol en el moment de ser detingut a lHort
de les Oliveres. Judes el va trair, Pere el va negar i els
altres van fugir. Tot va acabar com un gran fracàs. Les
seves esperances van morir a la creu. Sense Jesús, els
deixebles estaven completament perduts; els que eren
a Jerusalem tenien les portes ben tancades per por al
que els podia passar. Unes dones van anar al sepulcre
i el varen trobar obert; algú els va dir que Jesús no era
allí, que ho anessin a comunicar als seus deixebles i que
el trobarien de nou a Galilea. Però ells no es refiaven
del que deien les dones.
3. Jesús no els va deixar en la tristesa i el dubte. Sorpre
nentment, de diferents maneres, sels va revelar que el
mort a la creu vivia. Van experimentar una cosa que no
havia passat mai, i aquest fet els va canviar la vida. Van
passar de la por a lentusiasme, proclamant en ple dia
i en els mateixos indrets en què Jesús va ser detingut i
jutjat, que Jesús Crucificat vivia per sempre amb el Pare.
El seu discurs era molt valent acusant el sanedrí i els
romans dhaver mort Jesús. Ell havia vençut el pecat i
la mateixa mort.
4. Efectivament, la Resurrecció va ser una experiència

Què ens diu a nosaltres
aquesta gran notícia?
- Creure en Jesús Ressuscitat vol dir que el podem veure en les nostres
vides quan el sabem a prop nostre, quan podem dialogar amb Ell en la
pregària. És deixar-nos interpel·lar quan llegim o escoltem lEvangeli
per fer el que Ell ens va demanant.
- Creure en el Ressuscitat és experimentar o viure lexperiència personal
que és viu, i que la nostra relació amb Ell ens va canviant de moltes maneres,
en conèixer-lo millor, en voler-lo seguir, estimant com Ell ens ha estimat.
- Creure en el Ressuscitat és veurel present en la seva Paraula, en
lEucaristia, en els nostres germans, en les nostres comunitats, en els
pobres i en els malalts.
- Creure en Ell és creure que ni la mort, ni les malalties, ni els fracassos
o injustícies, ni el pecat tenen la darrera paraula de la nostra vida. El
Crist Ressuscitat és Senyor de la vida i de la mort.
No estem sols, no caminem perduts sense saber on anem, som estimats
per Jesús tal com som. La nostra vida és molt més que aquesta vida
mortal. Ens cal viure agraïts per tot el que el Pare ens ha donat en Jesucrist.

LEsplai vist amb els ulls de la fe

Resurrecció de Fra Angelico

única i fundant, que van
viure els deixebles de
Jesús. Tot esdevé nou.
Aquest fet els va donar
molta alegria i pau.
Aquests deixebles esde
venen els testimonis
creïbles de la Resurrecció.
Jesús els ho havia dit, i els
havia demanat que se
guissin el que el Pare li
havia encomanat a Ell
mateix. No només van ser
els grans testimonis de la
Resurrecció, sinó que van
ser enviats per Jesús a
tots els racons de la Terra.

Aquest dies, com cada any en arribar el mes
de maig, els monitors de lEsplai del Pi, ens
demanen que els ajudem per tenir be
ques per a les colònies. Aquest curs
estem celebrant el quarantè aniversari
de lEsplai, que es va inaugurar amb
un acte on hi tingueren lloc diversos
parlaments. També es va fer una excursió
a Montserrat per trobar-se amb un monjo que
havia estat fundador de lEsplai abans dentrar
a la Comunitat i celebrar-ho conjuntament.
El dia de la festa inaugural, al pati, davant dels nens i nenes, monitors
actuals i antics, pares i amics, vaig dir aquestes paraules:
Veig que tot el que sestà fent a lEsplai és Evangeli viscut. Mexplico:
els monitors fan un servei gratuït, amb molta alegria i amor als nens
i les nenes, donant vida estan molt a prop dells, preparant minuciosa
ment les activitats que shan de fer cada dissabte per la tarda o a les
excursions, o quan tenen reunió amb els pares per informar-los de tot
allò que fan, així com també quan preparen les colònies perquè siguin
les millors estiu rere estiu.
El resultat és que veig nens, nenes i monitors molt feliços. I ja no diguem
els pares, que estan molt contents de veure feliços els seus fills. Leducació
en el lleure és molt reeixida.
Em va venir a la memòria:
- Jesús digué: Deixeu estar els infants. No els impediu que vinguin a mi,
perquè el Regne del cel és dels qui són com ells (Mt 19,14).
- Qui acull un d'aquests infants en nom meu, m'acull a mi, i qui m'acull
a mi, no m'acull a mi, sinó el qui m'ha enviat.(Mc 9,37).
- Jesús féu acostar els infants i digué: Deixeu que els infants vinguin a
mi: no els ho impediu, perquè el Regne de Déu és dels qui són com ells
(Lc 18,16).
Potser a vegades no ho explicitem prou, però tinc la certesa que Jesús
està present en lEsplai, hi és present i feliç enmig dells.
Gaietà de Casacuberta, rector
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