Homenatge a Mossèn Josep Maria Totosaus

LEsperança de Jesús és
lEsperit Sant

El proper dijous 12 de juny a les 7 de la
tarda, organitzat pel Fòrum J.I.C., El
Pregó i els grups de revisió de vida i els
amics, tindrà lloc a la nostra Basílica
lhomenatge a Mn. Josep Maria Totosaus,
que ens va deixar el passat 8 de febrer.

Gaietà de Casacuberta, rector
1. A lEvangeli de Joan, Jesús es va acomiadant dels seus
deixebles, conscient que li queda poc temps. Joan dedica
cinc capítols per parlar del comiat de Jesús que sinicia
amb el lavatori de peus al final del sopar. Aquesta nit
també els dóna un manament nou: Estimeu-vos els uns
als altres com jo us he estimat.

Trobareu tots els detalls de lacte a la
pàgina web de la parròquia entrant a:
http://basilicadelpi.com/totosaus/

Escolania del Pi
A partir del proper curs la Basílica del Pi vol refundar l'antiga escolania de música.
La proposta va adreçada a nens, nenes i joves d'entre 7 i 18 anys.

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

Vol ser una escola de cant coral i una eina evangelitzadora al servei de la parròquia.
Els interessats podeu posar-vos en contacte trucant al 93 318 47 43 o a través
de l'adreça electrònica escolaniadelpi@gmail.com.

Campanya econòmica pro-colònies
Segueix la campanya econòmica per becar les colònies de l'Esplai dels infants
amb menys recursos. Si voleu fer un donatiu, podreu dipositar-lo en uns sobres
que trobareu a la parròquia marcats amb el segell de l'Esplai.
Moltes gràcies per posar la vostra engruna en aquest projecte!
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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Jesús els ha anat parlant clar de la seva sort, semblant
a la dels profetes bíblics. Jesús veu els seus deixebles
preocupats i els diu que no tinguin por, que creguin en
Ell, que Ell no els oblidarà. És una persona de paraula.
Men vaig a preparar-vos un lloc on jo seré i vull que
vosaltres també hi sigueu. Però als seus deixebles els
costa de creure en la paraula donada de Jesús i els costa
creure després del fracàs a la Creu i es pregunten si no
era un somni tot el que els deia, si no era una il·lusió
impossible el seu projecte de Regne. La fe dels deixebles
senfonsa i els costa molt creure en Ell després de la seva
mort. Lhavien acompanyat des de Galilea fins a Jerusa
lem en un temps de
dos a tres anys i els va
costar molt passar de
conviure amb Jesús a
la terra a fer-ho amb
Ell ja absent. Com es
tablir una nova relació?
A qui seguirem ara?
Com alimentarem
lEsperança?
2. Jesús els va parlar
amb tendresa i els va
demanar que es man
tinguessin units entre
ells. Els va dir que no
els deixaria orfes. Els

La Pentecosta, en una representació ortodoxa

Hi haurà parlaments, intervencions mu
sicals i lectures poètiques a càrrec de
diverses persones.

Baptisme de Jesús amb l'Esperit Sant, de Pietro Perugino

va parlar duna nova presència que estaria amb ells. És una presencia
que no coneixien, és algú que els donaria la vida i que arribaria al més
profund de les seves vides. És lEsperit Sant. LEsperit Sant és el que fa
possible el pas de la relació dun Jesús absent que ja és per sempre amb
el seu Pare. LEsperit Sant és sempre en nosaltres, dins nostre i amb la
tasca dobrir les portes del nostre cor per tal que ens puguem trobar
directament amb Jesús, el Crist ressuscitat. LEsperit Sant facilita aquesta
relació afectiva i cordial amb Jesús. Ell ens fa present la memòria de
Jesús, com vivia, què feia, què volia de nosaltres. Gràcies a Ell podem
tenir una experiència real que genera en nosaltres una manera de viure
seguint a Jesús ja ressuscitat. LEsperit Sant és el Paràclit, que vol dir
que ve a fer-nos companyia i ens dóna suport quan ens assemblem a
Jesús perquè estimem com Ell.
3. Per fer possible viure lEsperit Sant, ens cal silenci, lectura tranquil·la
de lEvangeli, pregària, descobrir al Crist Jesús en la nostra vida personal
i social. Gràcies a lEsperit Sant no estem mai sols. La relació amb Jesús
el Crist ha de ser damor, estimar-lo perquè és lúnica persona que mereix
duna manera absoluta ser estimada. El cristianisme és abans que tot
una Persona, Jesucrist, que
ens estima del tot i que fa
possible amb lEsperit
Sant viure seguint-lo en tot.
Conclusió
LEsperit Sant acaba lobra
del Pare i del seu Fill Jesús.
Per això lEsperit Sant és
lEsperança de Jesús. La seva
tasca és que el recordem, que
lestimem personalment i en
comunitat. Gràcies a Ell els
deixebles de tots els temps
entenem a Jesús veient el
rostre del Pare, perquè Jesús
està tan unit a Ell que lha
reflectit del tot en la seva vida.
Donem gràcies de la riquesa
del nostre Déu, Pare, Fill i
Esperit Sant.

Excursió a Sant Pere de Rodes
El diumenge 11 de maig el matí va començar rúfol i ventós. Venia de
gust no sortir del llit en tot el dia, però nosaltres teníem uns altres plans:
la parròquia de Santa Maria del Pi havia organitzat una excursió a Sant
Pere de Rodes. Va ser tot un encert, després de les visites a Poblet i a
Scala Dei, ja que continuàvem la nostra visió dels grans monestirs de
Catalunya amb un exemple magnífic.
Aquesta vegada el grup va ser més petit que els altres cops, però
igualment ben avingut. Lautocar el conduïa una noia molt agradable
que ens va acompanyar a tota la visita, encara que ja lhavia fet no feia
molt. Però quan una cosa és interessant, és interessant, i una persona
intel·ligent ho sap veure i aprofitar.
De manera que vam deixar lautocar aparcat a una certa distància i vam
fer a peu el passeig fins el monestir. Un quart dhora gaudint del mar
i de la primavera, intentant esbrinar quina era la badia que es veia i cap
on queia Roses.
Vam ser acompanyats a la visita al monestir per un guia molt ben
preparat que parlava en català i responia les nostres preguntes de bon
grat, doncs reflectien linterès que la visita ens provocava. En acabar,
la xofer li va fer dir don era. És madrileny i fa només un any i mig que
és aquí. Parla un català que ja voldríem que parlessin tots els que hem
nascut a Catalunya. Ens va dir que ara ja només es dedica a lestudi de
les llengües mortes: llatí, grec i català.
Havent dinat vam fer la missa a Santa Maria de Vilabertran, aquest
cop sense guitarres però amb un sermó interessant de Mn. Gaietà. Vam
visitar la canònica, que també és un edifici notable que mereix per si
sol lexcursió. Ja que en el grup dúiem experts historiadors, com en
Jordi Sacasas i lAlbert Cortés, ens
en vam aprofitar i ens van fer de
guies. Vam arribar a Barcelona a
quarts de nou. Tot havia anat com
una seda, fins el temps, un pèl fred
però sense pluja, i havia estat molt
ben organitzat. Espero que es facin
daltres excursions i que continuem
coneixent el nostre patrimoni.
Anna Agell
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