París, lectura creient I

Col·lecta i concert de Mans Unides
A les misses del cap de setmana del 7 i 8 de febrer es farà la Col·lecta a benefici
de Mans Unides, i el divendres 6 de febrer, a les 21:30 la nostra basílica acollirà
el concert solidari de gospel, també a benefici de Mans Unides. Us hi esperem!

Gaietà de Casacuberta, rector

Bach i Haendel a Santa Maria del Pi
El proper diumenge, 15 de febrer, es farà el segon concert del cicle Bach i
Haendel a Santa Maria del Pi, amb la Integral dels concerts de
Brandemburg de BACH (1685-1750) i la Integral dels Concerti Grossi op.6
de HAENDEL (1685-1757). Informació detallada a:
http://basilicadelpi.com/bach-i-haendel-a-santa-maria-del-pi/

Excursió a Vallbona de les Monges
Ja us podeu inscriure per la sortida del proper 15 de febrer
al monestir cistercenc de Santa Maria de Vallbona de les
Monges i a la Cooperativa lOlivera. Com en altres ocasions,
visita guiada al monestir, dinar en restaurant o amb el
menjar de casa i Eucaristia. Atenció al nou punt de trobada
per agafar lautocar: Plaça Catalunya, costat mar, entre
Portal de lÀngel i Rambla (Hard Rock Cafe).
A la sagristia o al tel. 933 184 743 us informaran de preus
i horaris i a la web trobareu més detalls:

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

http://basilicadelpi.com/excursio-a-vallbona-de-les-monges/

Ploren campanes 1714
El proper dimarts 17 de febrer a les 20:00,
farem la projecció del curtmetratge rodat al
nostre campanar Ploren campanes 1714.
Seguidament hi haurà un col·loqui amb JesúsÀngel Prieto, director del curt i Arcadi Oliveres.
Serà una bona ocasió per fer tots junts una
reflexió de caire pacifista sobre els fets
ocorreguts fa 300 anys a la nostra ciutat.
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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
08002, Barcelona
Dilluns i dimecres
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
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El dijous 8 de gener ens vam llevar amb una mala notícia.
El dia anterior, van ser assassinades dotze persones al
setmanari Charlie Hebdo de París. En un dels diaris
del dia 8 va sortir en portada un dels terroristes rematant
a terra a un policia de la ciutat que es deia Ahmed
Merabet, dorigen àrab. Aquests terroristes sabien el que
feien. Van presentar-se al local del setmanari satíric a
dos quarts de dotze, a lhora que shi feia el Consell
setmanal. El més vell dels redactors era Georges Wolinski,
de 80 anys, nascut a Tunísia.
En aquest atemptat van morir cinc grans humoristes
gràfics. Tots tenien altres feines, eren gent valenta, lliure
i molt culta. Ja anaven amb escorta perquè feia temps
que eren amenaçats: un dells va anar a la guerra dAlgèria,
un altre estava casat amb una filla de pares algerians...
Lendemà van assassinar una policia municipal i un altre
policia va ser ferit. El tercer dia, la policia va matar als
tres terroristes i quatre ostatges en un comerç jueu. En
total, vint víctimes tres delles policies i onze ferits.
França està aquests dies en estat de xoc. Ràpidament la
gent va sortir al carrer per expressar la seva indignació
amb pancartes que deien Je suis Charlie.
Al setmanari, les víctimes eren dibuixants de gran talent
que havien influït en generacions de francesos. La revista
es publicava de fa quaranta anys, cada setmana, sense
publicitat i amb un tiratge de 35.000 exemplars.
La llibertat dexpressió està en lADN de la tradició
republicana i laica de França, llibertat per burlar-se de
les rareses de les religions. És una expressió insubornable,
arriscada i amb excessos que potser superen la ratlla del
discutible. Els fanàtics islamistes shavien convertit des
de feia molt temps en un dels blancs preferits de Charlie
Hebdo. Aquesta revista no incita la violència entre els
musulmans, però sí que intenta, amb subjectes risibles,
defensar la llibertat de fer bromes encara que siguin de
mal gust per aquests musulmans. (Llàtzer Moix).
Aquest setmanari va reproduir unes vinyetes publicades
en un diari danès lany 2006 sobre la figura de Mahoma.

Diu T.B. Jelloun: Limam de
la mesquita de París va
condemnar aquest acte de
barbàrie. Els musulmans
francesos es van mostrar
horroritzats. Què sha de fer?
Hi hauria una solució però
aquesta solució requeriria que
França treballés amb els
musulmans que viuen al seu
territori reconeixent-los i
considerant-los com a ciutadans de ple dret mitjançant la integració en
els seus valors republicans (parlem de cinc a sis milions de persones que
representen el 10% de ciutadans de França, molts dells ja nascuts a
França mateix). Aquest acte criminal és un atac a lIslam i contra els
musulmans que viuen a Europa.
Dos dies després daquests fets els diaris van informar-nos que a França
es produïen nous atacs: un restaurant de cuina àrab, una mesquita a Le
Mans, una altra a la Provença que va ser cremada i una altra a Poitiers,
plena de pintades racistes. També van fer malbé un oratori i van disparar
contra una família musulmana.
De tot això sen deriva una lectura terrible: estan augmentant els odis
racistes, la islamofòbia contra els musulmans de França.
Hi ha qui pensa que estem en una nova manera de fer guerra. Tot va
començar amb latac de les Torres Bessones, als Estats Units. De fet,
aquesta guerra no és nova a Europa que ja ha viscut lluites en segles
anteriors entre Occident i Orient, entre religions.
SOS Racisme repartia aquests dies per París unes pancartes que deien
Lamor és més fort que lodi.
Què ens demana Déu en aquest moment?
Aquí a casa nostra ens en sortim bastant bé, millor que en altres països
europeus. Catalunya ha estat i és un lloc de pas en la nostra història.
Som fenicis, romans, bàrbars, cristians, musulmans... Els cristians hem
dajudar a acollir els musulmans com a germans nostres que, a més a
més, són també immigrants pobres que vénen perquè no poden viure a
casa seva amb una mínima dignitat.
Som germans o no ho som?
Si ho som, no hauríem devitar fer mal en tenir imatges de Mahoma a
les nostres publicacions?
A un germà no li fem mal. Charlie Hebdo, però, no va ofendre mai la fe
musulmana sinó que pretenia criticar durament que es valguin de la
religió per fer el que no haurien de fer en nom de Déu. La llibertat
dexpressió és un principi fonamental democràtic a Occident. Aquí hem

viscut molts anys sense aquest dret i aquesta llibertat...
Però em pregunto... No hi ha cap excepció? Shi val a fer
mal?
Daltra banda coneixem el calvari dun gran escriptor
anglès dorigen àrab: Salman Rushdie.
També penso que a aquestes famílies els queda un dolor
que els durarà tota la vida, com Maria a la Creu i tantes
Maries que perden marits, fills i néts en els nostres
mars per sortir de la fam.
Tot és molt complicat. Hi ha qüestions que es creuen entre elles, com el
negoci darmes per matar, el diàleg interreligiós, els pobres dels nostres
barris, els conflictes entre Israel i Palestina, els 3.000 musulmans
europeus que marxen a Iraq i Síria per viure en lEstat Islàmic...
Tot això és molt important perquè està canviant el món que coneixíem.
Continuaré reflexionant en aquest full per demanar-nos quina llum ens
dona lEvangeli.

Moltes, moltes, moltes gràcies!
Començava a escriure aquest text per agrair a les persones que ens van
ajudar un parell de dissabtes a desmuntar i muntar estanteries i a moure
caixes de documentació a lArxiu (Albert, Anna, Arnau, Dani, Francesc,
Guillem, Jordi, Josep Lluís, Josep, Lluís, Marta i Marta, Mireia, Núria,
Roc, Sergi i Xavier: aquí teniu el pernil que havíem acordat), quan mhe
adonat que al Pi tenim MOLTES raons per agrair MOLTES vegades el
treball i la col·laboració desinteressada i voluntària de MOLTES persones.
De ben segur que força de les coses que anem fent o bé no les podríem
fer, o bé ens costaria més poder fer-les. Des dels voluntaris que regularment
treballen a lArxiu fins als membres de les comissions dEconomia i de
Patrimoni, passant per tots els que col·laboreu al Retaule de Sant Josep
Oriol, els que ens ajudeu en el despatx parroquial, els que ens restaureu
mobiliari, els que us emporteu a casa peces de roba per rentar o per
repassar, els que ens ajudeu en la neteja del temple, les catequistes, els
monitors de lEsplai, els que llegiu a les misses, els que passeu la col·lecta,
els que feu donatius...
Haig de parar perquè no
acabaríem i segur que
oblido citar alguna de les
importants tasques en les
que rebem ajut, però
moltes, moltes, moltes
gràcies.

Manel Grau
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