Conferència dAlbert García Espuche

El Bon Pastor

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

Presentació
El llibre La nissaga canetenca dels músics Milans i la seva relació
amb sant Josep Oriol, serà presentat el divendres 23 de maig a les 8 del
vespre pels seus autors, Josep M. Gregori i Josep Dolcet.

Campanya econòmica pro-colònies
Amigues i amics del Pi,
com bé us ha anat comentant en Gaietà en un escrit al full anterior i durant les
misses, un any més engeguem la campanya econòmica per becar les colònies
de l'Esplai dels infants amb menys recursos.
Abans de res, però, no volem deixar d'agrair-vos la col·laboració en les darreres
campanyes com ara la de Sant Jordi o la campanya de l'estiu passat. Malgrat
els greus moments que viu el nostre país, la vostra ajuda no defalleix.
Les colònies d'enguany seran de l'1 al 10 de juliol, a l'Esquirol o Sta. Maria de
Corcó (Osona). Aquest entorn ple de verd serà l'escenari d'unes colònies que
ens transportaran a viure la llegenda d'El Dorado, una aventura segur inoblidable
per tots els qui hi participarem. Podeu trobar més informació al bloc de les
colònies: http://lallegendadeldorado.blogspot.com/
Si voleu fer un donatiu per ajudar-nos a fer realitat aquesta aventura, podreu
dipositar-lo en uns sobres que trobareu a la parròquia i que estan marcats amb
el segell de l'Esplai o bé parlant amb els sagristans.
Moltes gràcies per posar la vostra engruna en aquest projecte!

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

L'Equip de Monitores i Monitors de l'Esplai Santa Maria del Pi

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. L'Evangeli de Joan ens proposa en el temps pasqual
acollir Jesús com el Bon Pastor. Aquest relat evangèlic
era pròxim al que es vivia a Israel on hi havia molts
ramats d'ovelles i, per tant, molts pastors. Ja a l'Antic
Testament, Moisès, Saül i Daniel eren pastors. Amb el
temps també els caps dels pobles se'ls anomenava pastors.
Jesús parla a un grup de fariseus sobre els dirigents de
la religió jueva.
2. Els ramats estan durant la nit en la pleta, recinte on
ells dormen i don no es poden escapar. Aquest recinte
té una porta per on el bon pastor entra per fer sortir les
ovelles de bon matí perquè es puguin alimentar en bons
prats. Quan tornen a la tarda el pastor els obre la porta
i ell entra i surt quan cal curar alguna ovella malalta,
etc. Però hi ha una altra manera d'entrar allà on són les
ovelles: saltar i entrar al recinte per a robar alguna ovella
per vendre-la o matar-la. Jesús és molt crític amb els
que dirigeixen la religió jueva. Veu que exploten les
ovelles, les roben i s'apoderen dels diners dels pobres.
Fan molt mal a un poble dominat per la por, pels càstigs
d'un déu exigent. Culpen als pobres i als malalts dels
pecats d'ells o de la seva família.
En canvi, el bon Pastor coneix les ovelles, les crida a
cadascuna pel seu nom. Les ovelles el coneixen i el
segueixen perquè Ell va sempre al davant. A un estrany
no el segueixen i, si han trencat la porta de la pleta, les
ovelles es disgusten perquè no coneixen la seva veu.
3. Avui, aquest títol del Pastor d'Ovelles potser no és
prou entès com ho era en el temps de Jesús. Hi ha un
altre títol, el d'Amic. Diu Jesús: Jo no us dic servents
perquè el servent no sap allò que fa el seu amo. A vosal
tres us he dit amics perquè totes les coses que he sentit
del meu Pare us les he fet saber. (Jo. 15,15). Efectiva
ment, Jesús és l'Amic proper que ens entén i ens

acompanya. És molt important la relació permanent amb Jesús, Amic
i company de camí que ens ensenya cada dia. Jesús és el camí obert que
cal conèixer i seguir vivint l'Evangeli.
4. Ell respon als anhels o aspiracions més profundes del nostre ésser i
això ho anem descobrint en la relació quotidiana.
Jesús ens ajuda en els nostres dubtes, crisis, ens dóna esperança en els
moments difícils quan estem malalts o quan se'ns mor algú molt estimat.
També ens acompanya quan les coses no ens surten com voldríem.
El Bon Pastor dóna la vida per les ovelles, el seu amor no té límits i els
Evangelis ho reflecteixen molt bé.
5. Aquells que Déu ha cridat a ser pastors del poble de Déu shan
dassemblar al Bon Pastor. Han de conèixer les seves ovelles, cridar-les
pel seu nom i elles el coneixeran a Ell. Cal escoltar la seva veu i no
confondres de les veus estranyes. Cal seguir-lo de prop donant
importància a allò que Ell nhi donava, defensant la causa de la dignitat
humana com Ell feia, apropar-se als desvalguts, vivint fent el bé.
6. Pot haver-hi uns pastors que no es preocupen de ningú, que sols viuen
pendents dels propis interessos, que es pasturen ells mateixos, que no
estan prop de la vida dels que pateixen, de les seves comunitats. Aquests
no sassemblen a Jesús.
Daltra banda és important que en
les esglésies locals hi hagi bons
pastors que coneguin els laics que
els han encomanat. És necessari
que tinguin una bona relació per
a estimar-se els uns amb els altres,
perquè lEvangeli i el coneixement
de Jesús, el Crist, sigui encomanat.
Aquí a ciutat és molt més difícil
conèixer-nos que en els pobles. Al
Pi hi ha molts cristians que només
vénen de pas. Per a Jesús van ser
molt decisives les vides dels que va
conèixer. Ell es va lliurar del tot
perquè tinguéssim vida.
7. Els cristians també han de seguir
la veu del Bon Pastor. Mentre la

televisió, el soroll, lanar de bòlit, etc. no ens permet gaire escoltar aquesta
veu en el nostre interior o viure segons la consciència, cal estar oberts i
deixar-nos acompanyar, conèixer-nos a fons, deixar-nos interpel·lar pels
nostres pastors, una veu que ens acompanya enmig duna societat on
Déu és absent. Cal afegir que aquest ambient ens condueix a la
desvinculació dels que pateixen abocats al consum per ser feliços. Cal
escoltar la veu del Bon Pastor en la vida de cada dia, que és quan prenem
decisions que afecten la nostra qualitat humana i cristiana. Necessitem
també lacompanyament de la comunitat cristiana. No caminem sols,
Ell ens guia per a una vida més humana i estimant de debò. Tots ens
hem dassemblar al Bon Pastor: els que lesglésia encomana la pastoral
i els laics en totes les seves i diferents circumstàncies.
Hem dagrair com Déu ens estima. Diu el salm 23: El Senyor és el meu
pastor, no em manca res Ni que passi per barrancs tenebrosos, no tinc
por de res. Tu Senyor ets vora meu. Nestic cert, tota la vida macompanya
la teva bondat i el teu amor.

Romeria a Montserrat, 24, 25 i 26 de maig
La romeria a Montserrat, que tradi
cionalment fèiem un diumenge a
començament de curs des de lany
2006, la vam passar a la primavera.
A més, lhem allargat a tres dies, el que
ens permetrà gaudir de la convivència,
de la natura, fer visites per Montserrat
i participar de la litúrgia del monestir.
Limport és de 120 . Comprèn autocar,
cel·les, lesmorzar de dos dies al res
taurant de lhotel Abad Cisneros i el
dinar de germanor del diumenge. (La
resta dàpats van a càrrec de cadascú).
També hi ha la possibilitat de venir
només el diumenge pujant amb
transport públic o cotxe particular i
apuntant-se al dinar de germanor.
Limport serà duns 20 o 25 .
Reserves i més informació a la sagristia
del Pi o al telèfon 933 184 743.
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