Escolania Santa Maria del Pi

Una paràbola de Mateu (20, 1-16)

El proper dimecres 15 doctubre, iniciarà les seves
activitats lEscolania de Santa Maria del Pi, un
nou projecte que engegem amb il·lusió.
Dirigida per lElisabet i en Joan, lEscolania és una
proposta descola de cant coral dirigida a nens, nenes
i joves i vol també esdevenir una eina
evangelitzadora al servei de la nostra
parròquia.
Esperem que molt aviat puguin acompanyarnos amb els seus cants en les celebracions.
Els interesats, podeu posar-vos en
contacte trucant al 933184743 o
demanant informació a través de
ladreça de correu electrònic
escolaniadelpi@gmail.com

Gaietà de Casacuberta, rector

Inici del curs 2014-2015 de lEsplai
Un curs més, i ja en seran 41, lAgrupament Esplai
Santa Maria del Pi, obre les seves portes a tots els
infants i joves dentre 5 i 17 anys que vulguin passar-ho bé.
Informeu-vos amb detall al blog
http://esplaidelpi.blogspot.com.es o trucant al 619590335 de
totes les activitats que a partir del proper dissabte, 18 doctubre, ha programat
lequip de monitores i monitors per fer dels dissabtes a la tarda un dels millors
moments de la setmana.

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

Inici del curs 2014-2015 de Catequesi
A partir del dilluns 13 doctubre comença el curs de la Catequesi. Ens trobarem
a la Llar Santa Maria a les 6 de la tarda.

Horari
de misses

On som?

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
LOCALS PARROQUIALS administratives relacionades
amb els sagraments, lhorari
Cardenal Casañas, 16
establert és el següent:
DIUMENGES
Dilluns i dimecres
08002, Barcelona
12:00 a la Capella de la Sang Tel. 93 318 47 43
de 18:00 a 20:00.
13:00 (en castellà) a la Capella info@basilicadelpi.com
de la Sang
www.basilicadelpi.com dparroquial@basilicadelpi.com
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

BASÍLICA
Plaça del Pi, 7
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1. Es tracta d'una paràbola molt bonica i amb molt de
suc per a explicar el Regne de Déu. Ens parla de Déu
Pare, de la justícia humana i la justícia del nostre Pare
i de Jesucrist. La justícia del Pare no s'oposa a la justícia
humana, civil..., però sí que la transcendeix, va molt més
enllà perquè no depèn de lleis sinó de l'amor.
Es tracta d'una història versemblant d'aquells temps en
el món rural de Galilea (Palestina). Encara ho vaig veure
a Salamanca entre els anys 60 i 70. En la plaça preciosa
d'aquella ciutat castellana hi havia uns homes esperant
que un amo els donés feina.
2. En aquesta paràbola el terratinent va a buscar treba
lladors de la seva vinya a diferents hores: de bon matí,
a mig matí, al migdia i a mitja tarda. A l'hora de pagar
als treballadors de la vinya, els dóna el mateix import,
tant als que han treballat dues hores com als que han
treballat tot el dia sota el sol mediterrani. Humanament
i civilment ho fem d'una altra manera però, es pot donar
el cas que el que ha treballat més cobri el mateix que el
que ha treballat menys? Els dos assalariats tenen quatre
fills i necessiten el mateix per poder-los alimentar. No
diu res, aquesta paràbola a la nostra justícia social, vista
des de casa nostra i des del món sencer on tenim gent
que es mor de gana? Déu no és injust, és generós i bo.
Déu no es fixa en les hores sinó en les necessitats. El seu
amor veu molt més enllà que la justícia humana. Ell vol
que hi hagi menjar per a tots.
3. A vegades hem pensat que el nostre Pare és un pare
exigent que compta els nostres pecats per castigar-los
i calcula els nostres mèrits. Sovint podem creure que
per la manera com hem parlat de Déu moltes persones
s'han allunyat del cristianisme. El gran teòleg Karl Rah
ner, quan parlava de Déu, deia el Misteri que
ordinàriament anomenem Déu. Ell sabia que no podem
conèixer del tot com és el Nostre Pare.

4. A molts els sembla que la salvació depèn de nosaltres, però la salvació
no ens la guanyem sinó que ens la regala el nostre Pare del Cel. Això és
el que Jesucrist ens ha anat dient en els Evangelis. Déu Pare no farà
injustícia a ningú quan, després de la mort, ens el trobem cara a cara.
La bondat de Déu Pare és infinita, insondable.
És veritat que Déu és tan bo com es manifesta en aquesta Paràbola?
L'Evangeli diu que els pecadors i les prostitutes potser passaran al davant
d'aquells que han acumulat molts mèrits. També diu l'Evangeli que hi
ha més alegria al Cel per un pecador penedit que per 99 justos que ho
han fet sempre tot bé (l'Evangeli mai no ens diu que sigui tard per poderse penedir).
Conclusió
Deixem a Déu Pare ser el Nostre Pare, tendre, misericordiós, que ens
estima com a fills, amb bogeria. Molts pares i mares són així amb els
seus fills. Si nosaltres som bons, què no serà el Pare del Cel? No serà
pitjor que nosaltres, oi?
Això sí, intentem viure fent el bé com Jesucrist que tot ho va fer bé.
Deixem a Déu ser el nostre Déu Pare com ens ha explicat tan bé Jesucrist.
Els obrers de l'onzena hora representats en un Evangeli bizantí del segle XI

Mossèn Joan Batlles se'n va a una
residència assistida a Sarrià
Fa molts anys van obligar al Bisbat a fer unes obres de reforma a l'edifici de la
Balmesiana. Allà hi vivien força capellans, entre ells Mn. Batlles i Mn. Totosaus.
On anar a viure?
La bondat de Mn. Vidal Aunós els va obrir les portes per venir al Pi i fer aquí la
seva casa. Això ha funcionat durant molts anys, però des que va morir Mn.
Totosaus, Mn. Batlles viu sol. La seva vellesa de 97 anys ens ha obligat a trobar
un equip de persones que l'han cuidat, estimant-lo durant 7 mesos. Però Mn.
Batlles ara ja necessita una altra cosa, per això els seus tres nebots, conjuntament
amb el Pi i el Bisbat, hem trobat un lloc adient per tal que ell pugui viure amb
tot allò que necessita.
És per tot el que acabem d'explicar que hem pensat que li podríem dir adéu en
l'Eucaristia d'avui diumenge dia 28 de setembre a les 12 del migdia, ja que demà
dilluns ja marxarà cap a Sarrià.
Hem d'agrair un cop més tot el que ell i Mn. Totosaus han fet pel Pi. Que aquest
agraïment sigui el de tots.
Gaietà de Casacuberta, rector

Excursió a Sant Pere de Casserres
El proper diumenge 26 doctubre hem programat la primera excursió del curs.
Seguint el model de les darreres sortides, també visitarem un monument
emblemàtic de Catalunya, en aquesta ocasió el monestir de Sant Pere de Casserres,
un dels exponents més importants de larquitectura romànica del nostre país.
Situat a les Masies de Roda, presideix una espectacular península voltada per
un dels últims meandres que forma el riu Ter abans darribar al pantà de Sau.
Podrem fer una caminada optativa i una
visita guiada al monestir. Després de
dinar, on podrem escollir entre fer picnic
o dinar en un restaurant, ens traslla
darem a Roda de Ter per celebrar junts
lEucaristia. Les places son limitades i
cal fer la inscripció a la sagristia o al
telèfon 933184743.

Nota: A partir del proper dissabte 4 doctubre reprenem la celebració
de lEucaristia de les 16:30 a la Capella de la Sang.
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