Conclusió d'un temps pasqual

Homenatge a Mn. Totosaus

El passat dijous 12 de juny, es va celebrar a la Basílica
lhomenatge a Mn. Josep Maria Totosaus, que tants
anys estigué lligat al Pi. Lacte, amb la presència del
bisbe de Girona, Mons. Francesc Pardo, el director del
Centre dEstudis Pastorals, els grups que ell va animar
i els feligresos del Pi va constar de parlaments, lectures
poètiques i intervencions musicals i va ser tancat per
la Capella de Música de Santa Maria del Pi.

Gaietà de Casacuberta, rector

Concert solidari

El proper dissabte 21 de juny a las 21:30h, la Basílica de Santa Maria del Pi
acollirà el concert solidari de gospel a càrrec del Cor Carlit que lassociació
Anda Ak Africa ha endegat amb la finalitat de recollir fons per a la construcció
duna escola per a 181 nenes i nens a Misera Toben, un poblat de Gàmbia.

Primeres Comunions
El diumenge 22 de juny, en la missa de les 12 del migdia i a la Basílica, els infants
de la catequesi que shan preparat a tal efecte, rebran la Primera Comunió. Des
de la comunitat del Pi, els volem donar la benvinguda.

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

Concert de fí de curs de la coral Voxalba

El proper dissabte 28 de juny, a les nou del vespre i a la Capella de la Sang, la
coral Voxalba, un cor de veus blanques que assaja regularment a la nostra sala
de Sant Josep Oriol, farà el seu concert de fi de curs.
Hi podrem gaudir d'un programa variat, amb una
selecció de les obres que han treballat amb els tres
directors que han dirigit el cor durant aquest curs:
Maria Guinand, Lluís Vilamajor i la directora titular,
Elisenda Carrasco.
Lentrada serà gratuïta.

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?
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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. En plena quaresma, el 23 de març vaig començar a
escriure sobre la mort i la Resurrecció de Jesús. Aquell
dia, en el full 690 la litúrgia ens parlava de la
Transfiguració del Senyor. Era com una anticipació en
un text de l'Evangeli sobre la Resurrecció de Jesús el
Crist. Era, de fet, com una catequesi per als deixebles
de Jesús, i els assegurà que amb la seva mort i
Resurrecció venceria el pecat i la mort. En el full següent,
número 691, veiem com Jesús dóna vida a un cec de
naixement que fa un acte de fe sobre qui és Jesús el
Crist, el Fill de l'home.
Seguint aquest itinerari vaig comentar la Resurrecció de
Llàtzer, on la seva germana Maria fa un acte de fe en
Jesús com Aquell que és la Resurrecció i la Vida. En el
número 693 del 4 de maig, expresso la nostra fe en la
gran notícia de la Nit de Pasqua. Ni la mort, ni el pecat,
ni les malalties, ni els fracassos o injustícies tenen la
darrera paraula en la nostra vida. El Crist Ressuscitat és
Senyor de la vida i de la mort.
En el número 694 es va comentar el Bon Pastor. Ja és el
Crist de la fe a qui hem de seguir escoltant una veu en el
nostre interior per viure una vida més humana en la que
estimem com Ell ens ha estimat.
I finament, el primer dia de juny, en el número 695, vaig
parlar de l'esperança de Jesús, que ens deixa per viure
definitivament a la dreta del Pare, però ens envia l'Esperit
Sant. L'Esperit Sant acaba l'obra del Pare i del seu Fill
Jesús. És l'esperança de Jesús perquè la seva tasca és
que el recordem, l'estimem personalment i sapiguem
que ens acompanya sempre per tal d'assemblar-nos-hi.
2. La litúrgia acaba aquest itinerari en la Pentecosta,
quan celebrem la vinguda de l'Esperit Sant. Però el
diumenge anterior hi ha l'Ascensió, on Jesús dóna la
missió als seus deixebles. Aquesta és la conclusió del
temps pasqual. Precisament la Pentecosta farà possible

aquesta missió. Lluc diu en els Fets dels apòstols: Quan vingui l'Esperit
Sant vindrà sobre vosaltres, rebreu una força que us farà testimonis meus
a Jerusalem, a tot el país dels Jueus, a Samaria i fins als límits més
llunyans de la Terra.

Transfiguració de Jesús, de Lodovico Carracci (1594)

Quina és aquesta missió?
Diu l'Evangeli de Mateu: Aneu a convertir tots els pobles batejant-los en
el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant; ensenyeu-los a guardar tot el
que jo us he manat. Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món.
Aquest text de Mateu és situat a Galilea, Galilea dels pagans on Jesús va
viure i va iniciar l'anunci de l'Evangeli. Terra mediterrània on hi conviu
gent de tot arreu, creients i pagans, lloc de vacances per a grecs i romans,
una terra preciosa, a diferència de Jerusalem, terra de desert. És aquí on
Jesús va viure els trenta anys en família, on va trobar els seus deixebles, on
va caminar amb ells entre dos i tres anys. Tot això va ser una experiència
inoblidable que sembla aturar-se en la seva mort en creu. Però Jesús
ressuscitat no els abandona. Els permet una nova experiència quan es tornen
a reunir per recordar el que Jesús els havia dit i ensenyat. No va ser fàcil
aquest temps, quan llegim per exemple que Tomàs no creu el que li diuen.
Tots ells van passar per una nit fosca, plena de dubtes, com ens passa a
nosaltres. Davant de Crist Ressuscitat i vivent, els cristians som febles, ens
cal agenollar-nos per demanar més fe. Anys i anys de vida cristiana i encara
dubtem. És veritat que Jesús va ressuscitar? Amb els dubtes no som
testimonis de res ni anunciem l'Evangeli als que no el coneixen.
Conclusió
Jesús de l'Evangeli és el nostre Mestre i ens
demana sortir sense esperar que ens vinguin
a trobar. Avui, en aquest lloc on vivim, ens cal
anar a l'encontre dels homes i dones que es
peren sense saber-ho la Bona Notícia de
l'Evangeli. El cristià sempre ha de sentir-se
enviat, no només perquè ha rebut la riquesa
de Jesucrist sinó perquè fa que tot tingui sentit
i puguin sentir aquesta riquesa els que no la
coneixen. Jesús el Crist serà amb nosaltres.
S'ha fet home per no deixar-nos mai, ha vingut
per no marxar i per això ens ha donat el seu
Esperit que ens ajuda a dir i a fer. Però Jesús
vol que vulguem ser enviats d'Ell perquè
d'altres el coneguin. Bonica missió a viure!!!

250 anys de lArxiu del Pi
Enguany el nostre arxiu compleix 250 anys. Però no la documentació conservada
que es remunta al segle XI, sinó ledifici que coneixem, sobre la capella de la
Sang, aquella porteta que custodien els Gegants del Pi. Ledifici es va construir
lany 1764 per encabir-hi la documentació dels diferents arxius existent al Pi
i que estaven repartits en diferents llocs de la casa: LIl·lustre Obra, La Reverent
Comunitat, El Plat dels Pobres Vergonyants, Els revenedors...
Per celebrar aquest esdeveniment hem pensat que shauria de fer alguna coseta,
per poc que fos, encara que estiguem embolicats amb les celebracions del 300
aniversari del setge. Aprofitant que shavia de treure una part de lexposició
permanent de la sagristia, els de lArxiu hem muntat una petita mostra explicant
algunes coses interessants: les circumstàncies de la construcció del nou arxiu
lany 1764, la història dels treballs historiogràfics que, des de molt antic han
propiciat la riquíssima documentació que custodiem i en la que hi han participat
personalitats de renom com el que fou alcalde de Barcelona Josep Marià de
Cabanes o com els arxivers Mn. Joan Miralles que tants anys va treballar al
nostre arxiu i Mn. Tomàs Verges que de ben segur molts recordem.
La mostra conclou amb el relat
del salvament heroic de larxiu
el 20 de juliol de 1936, que va
permetre que avui podem en
cara tenir aquest important
patrimoni documental,
memòria de la nostra comuni
tat, memòria també, i
excepcional, de la nostra ciutat
de Barcelona.
Jordi Sacasas

LEsplai marxa de Colònies
L'1 de juliol, més de seixanta infants i joves del nostre Esplai marxen de colònies
a l'Esquirol a viure la llegenda d'El Dorado. Els desitgem que disfrutin molt i
molt dels 10 dies daventura i convi
vència que els esperen.
Mossèn Gaietà i la Pim Queralt els
visitaran, com fan cada any, el dia 7.
Encara podeu col·laborar en la cam
panya econòmica de beques per als
infants amb menys recursos fent el
vostre donatiu als sobres que trobareu
a lesglésia. Moltes gràcies.
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