Linici de lAdvent en aquest any
Gaietà de Casacuberta, rector
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Cada any, a finals de novembre, ens arriba lAdvent. Són
quatre setmanes per preparar el Nadal i preparar el
Misteri de lEncarnació: Déu es fa home en el si de Maria
per compartir la nostra vida.
Amb lAdvent comença un nou cicle que aquest any
és el C i ens endinsarà, molts diumenges, en lEvangeli
de Lluc. (LA és Mateu, el B és Marc i en els tres cicles
hi ha sempre una presència significativa de lEvangeli
de Joan).
LEvangeli de Lluc és molt marià. Ens parla de Maria
en la visita de lÀngel Gabriel, en els Evangelis de la
Infància, en el final de la vida de Jesús i també en la
vinguda de lEsperit Sant dins els Fets dels Apòstols que
escriu St. Lluc.
1. LEvangeli daquest primer diumenge dAdvent ens
parla dels darrers dies de Jesús a Jerusalem abans de
ser detingut a Getsemaní. Jesús parla amb un llenguatge
apocalíptic que en aquells temps sentenia, ens parla del
final de la història i també sobre el nostre final. Jesús
profetitza la destrucció del temple jueu, una de les set
meravelles del món. Jesús ja va veure que el temple era
estèril i no donava fruits; era un sistema religiós caducat.
Els del temple van portar Jesús a la mort en creu, amb
la col·laboració dels romans, un veritable suplici.
Lluc afegeix prodigis al sol i a la lluna i les estrelles,
la gent perdrà lalè, la gent es morirà de terror, un poble
salçarà contra un altre, hi haurà grans terratrèmols, etc.
Totes aquestes coses les llegim al començament i al final
de lany litúrgic.
2. No és això el que estem vivint? Tot això passa sovint
en la història. En el segle XX, les dues guerres mundials
a Europa, la nostra Guerra Civil i moltes més... Ara a
Europa i lOrient Mitjà. També Jesús diu als seus deixe
bles que vindran molts dient que són el Messies, diu que
seran perseguits, que els portaran a les presons i els
mataran. Diu que tothom els odiarà a causa seva en el
seu nom.

Quan Lluc escriu aquest Evangeli cap a lany 85 del primer segle, tot
això ja ha anat passant. Els exèrcits romans destrueixen el temple i la
ciutat de Jerusalem serà arrasada amb molts morts. Les persecucions
dels cristians estan en marxa. Són els primers màrtirs de lEsglésia.
3. Quan tot això comenci a succeir alceu el cap ben alt perquè aviat
sereu alliberats. Això va per a tots nosaltres. La vinguda de Jesús per
Nadal és lalliberament com va passar amb Moisès que va treure el seu
poble de lesclavatge per caminar amb el cap alt (Levític 26,13).
Enmig de tot el que està passant en el món, està naixent la humanitat
nova perquè per Nadal neix el nostre Salvador, el Fill de lhome, el
Servent sofrent de Jahvè que no arriba com un triomfador o un guerrer
sinó que arriba en una cova, carregant-se les tragèdies de la condició
humana, baixant als inferns i carregant-se totes les ferides de la nostra
història.
LAdvent és un temps curt per superar lhome vell i per això ens cal
la vigilància, la pregària i la sobrietat per tal de no caure en la dolce
vita, despreocupats dels altres i amb lafany dels diners i el fet de viure
instal·lats sense donar fruits.
LAdvent és una preparació per viure amb plenitud la nostra condició
dhomes i dones lliures (Oriol Tuñí, SJ).
Advent és també esperança. Cal preparar el nostre cor perquè, en el
cor de lInfant, el Món nou està arribant.
Que el nostre cor sigui sensible als pessebres de tanta gent
per acollir al Fill de la Mare que celebrarem la Nit de Nadal.

Celebració comunitària de la Penitència

El proper dimecres 16 de desembre, a les 7 de la tarda i a la Basílica, es farà
la Celebració comunitària de la Penitència.

Agraïment de la Junta del Plat del Pobre

A tota la Comunitat de Santa Maria del Pi, i de part de la Junta de lObra del
Plat del Pobre, rebeu el nostre mes joiós agraïment per la vostre participació en
la Diada que hem celebrat en bé daquesta institució entregada a totes les famílies
que tant necessiten de lObra.
Us exhortem perquè continueu sensibles i propers a aquesta tasca
extraordinària. Moltes gràcies!
Junta del Plat del Pobre

Visita als espais del Pi

Les mares i pares de lEsplai del Pi hem tingut la sort de conèixer més bé la
història de la Basílica del Pi. Vam dedicar dos dissabtes a recórrer els diferents
espais: el campanar, lexposició del 1714, larxiu i alguns racons més que no coneixíem.
Tot això amb el guiatge i el bon fer den Jordi Sacasas, larxiver del Pi.
En resum: unes visites que ens han apropat a la nostra història i ens donen llum
sobre el nostre present i realitat política actual. No cal dir que conèixer les arrels i
la llar on portem els nostres fills ens fa estimar més lEsglésia del Pi. Esperem que
aquestes activitats segueixin i serveixin per apropar-nos més els uns als altres.
Moltes gràcies per fer-ho possible.
Consell de Mares i Pares de lEsplai del Pi

Horaris de les celebracions del Nadal
Dijous 24, Missa del Gall a les 12:00 de la nit, a la Basílica
Divendres 25, Nadal, misses a les 12:00 en català i a les 13:00 en castellà a la
Basílica (Tarda tancat)
Dissabte 26, Sant Esteve, missa a les 12:00 a la Capella de la Sang. (Tarda tancat)
Divendres 1 de gener, Santa Maria Mare de Déu, misses a les 12:00 en català
i a les 13:00 en castellà a la Basílica (Tarda tancat)
Dimecres 6, Epifania del Senyor, misses a les 12:00 en català i a les 13:00 en
castellà a la Basílica (Tarda tancat)
Tanquem algunes tardes de dies assenyalats perquè els sagristans puguin celebrar
les festes en família.

Taller de neules de Nadal

El dissabte 19 de desembre, a les 11:00, podeu pujar a lArxiu
i participar en el taller de neules de paper. Aprendreu lorígen
daquesta tradició i com confeccionar-les. Animeu-vos a venir!

Capella de Sant Miquel Arcàngel
Retaule del gremi de Tenders Revenedors
Salvador Gurri i Coromines (1749-1819)
Tomàs Solanes (s. XVIII-XIX)

Aquesta magnífica obra neoclàssica va ser un encàrrec del gremi dels
Tenders Revenedors a Salvador Gurri, que hi treballà conjuntament amb
altres membres del seu taller.
Les escultures principals són obra seva, mentre que el disseny
arquitectònic és de Tomàs Solanes, deixeble i company de Gurri a lEscola
Gratuïta de Disseny. En la resta delements escultòrics, així com també en
el grup superior dedicat a Sant Martí, hi intervingueren altres escultors
del seu entorn. El conjunt és una de les primeres obres religioses clarament
neoclàssiques de Barcelona, molt influïda pels corrents artístics de la cort
de Madrid i les directrius sobre la realització de retaules promulgades per
Carles III. En aquest sentit hi destaca, a diferència del tardo-barroc, realitzat
en fusta, que era habitual a la ciutat, la gran utilització de pedra i de marbre
de qualitat, procedent de Tarragona i de Carrara. La imatge de Sant Miquel
es despulla aquí de la tradicional iconografia de
làngel guerrer per apropar-se al model classicista
de la Victòria (Niké).
El gremi de Tenders Revenedors de Barcelona
fou fundat lany 1447 i sestablí a lesglésia del
Pi lany 1452, encarregant al pintor Jaume Huguet
la confecció del seu primer retaule, actualment
al MNAC. Lany 1663 es va substituir per un de
barroc que fou lantecessor de lactual, en aquesta
capella. Des de lany 1798, el gremi té el privilegi
pontifici de mantenir la reserva del Santíssim
Sagrament. Aquest retaule no va patir cap dany
lany 1936.
Albert Cortés
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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
DISSABTES
18:30 a la Basílica
LOCALS PARROQUIALS administratives relacionades
amb els sagraments, lhorari
20:00 a la Capella de la Sang 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

