París, lectura creient i IV

Bach i Haendel a Santa Maria del Pi
El proper diumenge, 22 de març, a les sis de la tarda es farà el un altre dels
concerts 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).
En aquesta ocasió, les peces interpretades seran les següents:
Concerto grosso n. 3 op.6 en Mi menor de G. F. HAENDEL
Concert de Brandemburg n. 2 en Fa major BWV 1047 de J. S. BACH
Concerto grosso n. 4 op. 6 en La menor de G. F. HAENDEL
Concert de Brandemburg n. 6 en Si bemoll major BWV 1051 de J. S. BACH
Trobareu informació detallada de la resta del cicle a:
http://basilicadelpi.com/bach-i-haendel-a-santa-maria-del-pi/

El Retaule de Sant Josep Oriol
Els qui la setmana del 9 al 15 de març us heu acostat al Pi, haureu vist molt
denrenou la Basílica. I és que, com cada any en aquestes dates, tots els grups
parroquials i els que treballem al Pi ens hem bolcat en la preparació de la
dinovena edició del nostre drama sacre.
Enguany, hem provat de fer-ne més difusió que mai en els nostres cercles
damistats, a les xarxes socials, i als medis de comunicació. Destaquem lemissió
dun reportatge al programa Signes dels temps, de TV3 que a parer nostre va
resultar molt interessant. El podeu veure a TV3 a la carta seguint aquest enllaç:
http://dom.cat/hkx
També podeu veure un reportatge que la Delegació de Comunicació de
lArquebisbat de Barcelona ha publicat al seu canal de YouTube. El trobareu
aquí: http://dom.cat/hky
I encara, si voleu, podeu sentir lentrevista que Ràdio Estel li va fer a en Jordi
Sacasas el passat dimecres http://dom.cat/hkz
Ho trobareu a partir del minut 28:05

Gaietà de Casacuberta, rector

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

Si voleu estar informats de totes les activitats que es fan
a Santa Maria del Pi, subscriviu-vos al nostre butlletí electrònic a
www.basilicadelpi.com
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
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Ja vaig dir que aquest tema de què parlo per quarta i
darrera vegada era molt important. En podria parlar molt
més... De fet, el que està passant a lEstat Islàmic va creixent
com una taca a Líbia, el Iemen, Nigèria, la República
Centreafricana, el Sudan del Nord, Somàlia, lAfganistan,
Algèria, etc.
1. Intento resumir un escrit clarificador de Rafel Jorba a
la Vanguardia del dia 28 de febrer de 2015 sobre la identitat
de molts joves. Potser simplifiquem en explicar el viatge
iniciàtic de més de tres mil joves europeus de confessió i
tradició musulmana, viatge que els portarà a augmentar
les files dels exèrcits de lEstat Islàmic i lluitar a Síria i
lIraq. Responen a la crida des de les xarxes dun Islam
idealitzat que els convida a defensar els seus companys de
banda. La setmana passada, tres adolescents britàniques
van anar a laeroport londinenc de Gatwick per desplaçarse a Istanbul i des dallí a Síria i allistar-se al grup de núvies
gihadistes. No són joves de barris perifèrics. Un expert diu
que el 80% dels joves francesos que han viatjat a Síria no
havien freqüentat ni la mesquita ni la presó. Un altre estudi
parteix duna premissa: el procés de radicalització té una
arrel salafista (ideologia dels segles VI a VIII). És una ideologia
totalitària de lIslam que busca imposar les seves regles,
rebutja les formes republicanes i democràtiques i legitima
la violència que es presenta com a venjadora (veure el
núm. 709 daquest Full).
El més important és: LIslam daquests joves es constitueix
en una societat que no té res a proposar-los. Les ideologies
de la postmodernitat com el socialisme o el comunisme
estan en crisi i aquests joves busquen una identitat de
substitució de les anteriors ideologies, per això es
converteixen a lIslam, un Islam que posa en qüestió la
cultura dominant laica que vol les religions a les sagristies.
Aquests joves busquen espiritualitat, una espiritualitat que
no reben a Occident. Fugen de lopulència dels diners, de
la sexualitat agressiva, comercial, del materialisme, de
lindividualisme sense Déu. Aquests joves vénen de vuitanta
nacionalitats, de totes les classes socials, dels dos sexes...
Mai no havia passat una cosa així en la història.

2. Explico dos fets molt
greus: un musulmà ciutadà
de Jerusalem va intentar
fugir de lEstat Islàmic i va
ser apallissat fins a
reconèixer que era un espia
jueu. El va matar un nen
de 8 o 9 anys disparant-li
un tret al front amb una
pistola. El segon cas és el
duna dona de Rubí que va
tornar de Síria amb el seu fill de 3 anys i va ser detinguda a laeroport del
Prat en tornar, acusada de traslladar dones cap a lEstat Islàmic. El nen de
3 anys va ser enregistrat per les càmeres mentre deia: Vull anar a degollar
i degollo al policia i torno.
3. És possible una guerra justa? De fet, encara que no es vegi gaire, hi ha
una guerra contra lEstat Islàmic. Sestan llençant moltes bombes per part
de diferents exèrcits plurinacionals, Iran entre ells. No és encara el moment
que els exèrcits dinfanteria entrin en combat, però els estan assetjant i
sestan guanyant ciutats clau.
4. En el núm. 700 daquest Full vaig parlar del martiri indiferent o primer
genocidi del segle XXI. Es tractava de la denúncia del benedictí Pare Nin
que va moure cel i terra per fer conscients als estats europeus de la matança
de cristians i destrucció desglésies i biblioteques dels segles IV a VI i duna
riquesa infinita.
El bisbe caldeu de Mossul (Iraq) va substituir a Paulos Faraj, segrestat i
assassinat pels musulmans. Per aquest bisbe, Emil Nona, és molt dur que
a la seva ciutat on vivien trenta-cinc mil cristians avui no en quedi cap. Ell
parlava, fins l'arribada de l'Estat Islàmic, que era possible la convivència
entre musulmans i cristians, es respectaven. Pensa que és imprescindible
repensar la seva manera de viure tot respectant els altres. Així ha estat
durant segles. Aquesta ciutat ha estat recentment destruïda. Han destrossat
esglésies, biblioteques i tot lart que hi havia a la ciutat i era visitat per
turistes occidentals. És una riquesa que mai més no es podrà recuperar.
Molts han fugit i altres cristians han estat assassinats en no convertir-se
a lIslam. Mossul i Nínive (ciutat que la Bíblia anomena) és on hi havia la
tomba del profeta Jonàs. Aquests caldeus feien la litúrgia en una llengua
parlada per Jesús.
Teodor II, patriarca de lesglésia copta dEgipte, ens parla dels atacs
musulmans a més dun centenar desglésies i llocs cristians en temps de
lelegit democràticament president dEgipte Mohamed Mursi. Les dictadures

dIraq i dEgipte no eren el millor, però deixaven
viure en pau a cristians i musulmans. Avui, lactual
president dEgipte, el dictador Abdelfatah Al-Sisi
és considerat un enviat de Déu. Diu aquest
patriarca: Si ens eliminen només quedaran
musulmans i jueus i això pot acabar amb una guerra
mundial. Jesús ja ens va advertir de les
persecucions...
Lúltima atrocitat duna filial libia de lEstat Islàmic,
és la decapitació de vint-i-un cristians coptes en
Creu ortodoxa copta
una platja de Tripolitana. Tretze daquests màrtirs
eren dal-Our, una pobra població de lAlt Egipte que ara està de dol . Eren
immigrants que buscaven feina i que van marxar el mes de maig de 2014
per poder alimentar les seves famílies i van ser assassinats el mes de gener
de 2015. Pel seu patriarca, la comunitat egípcia és un objectiu prioritari de
lEstat Islàmic. La història dels coptes és molt cruel. Un dels màrtirs, en
morir, deia: Oh, Jesús!
Conclusió
Diu el bisbe de Mossul: És necessari que els musulmans respectin la
modernitat. Si un vol viure la seva fe ha de tenir tota la llibertat de viurela, però també ha de respectar la fe dels altres. Diu el mateix Teodor II
referint-se a les escoles dels seus països. Diu el bisbe de Roma Francesc:
De fet, el fonamentalisme religiós abans fins i tot de descartar éssers
humans, perpetua massacres horroroses, rebutja Déu i el relega a simple
pretext ideològic. I segueix: Espero que les diferents religions, polítics i
intel·lectuals especialment musulmans, condemnin qualsevol
interpretació que pretengui justificar aquests actes de violència.
El terrorisme daquests religiosos musulmans nega el Déu en qui creuen
perquè nega la vida de les persones, imatges de Déu.

Missa de la festivitat de Sant Josep Oriol
El proper dilluns 23 de març, a les vuit del vespre, a la Basílica i amb la
presidència de monsenyor Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona, celebrarem leucaristia solemne de la festivitat del nostre patró, Sant Josep Oriol.
Us hi esperem!

Celebració comunitària de la Penitència
El proper dimecres, 25 de març, a les set de la tarda i a la Basílica es farà la
Celebració Comunitària de la Penitència com a moment important en la
preparació de la Setmana Santa. Hi sou tots convidats.
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