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Bon Nadal a tots els qui llegireu aquest número
especial de Nadal i bon Nadal també a tots els qui
estimeu el Pi.
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El temps de Nadal és el moment de lany que ens
trobem amb la família que Déu ens ha donat. Són
dies per estar contents, però quan veus que el Banc
dels Aliments necessita 25.000 voluntaris tadones
que el Nadal no és per a tothom igual.
Aquesta pregària que publiquem a la pàgina
següent ho diu quasi tot. Pregueu-la individualment
i llegiu-la als vostres familiars. Que ens porti a la
pregària aquest Nadal.
Que el nostre Nadal procurem la felicitat dels
altres i no excloguem ningú en desitjar felicitat.
Bon Nadal!!
Gaietà de Casacuberta, rector

Pregària a Jesús davant del pessebre
Jesús, Fill de Maria, Fill de Déu. La llum de Nadal mha arribat
com va arribar als pastors i als mags dOrient.
A Betlem, en la teva carn tan feble, hi ha tot lamor de Déu.
En la teva carn hi ha aquell amor,
aquella tendresa, aquella esperança confiada
que només Déu és capaç de donar.
Mirant-te ajagut al pessebre,
acompanyat de lestimació de Maria i de Josep,
vull posar a les teves mans les meves il·lusions i les meves pors.
I vull posar a les teves mans el món sencer:
els qui més estimo i els qui no conec,
els de prop i els de lluny, i, sobretot, els qui més pateixen.
Jesús, Fill de Maria, Fill de Déu,
escalfans amb la claror del teu amor,
escalfa el món sencer amb la claror del teu amor.

NADAL
Sento el fred de la nit i la simbomba fosca.
Així el grup d'homes joves que ara passa cantant.
Sento el carro dels apis que l'empedrat recolza
i els altres qui l'avencen, tots d'adreça al mercat.
Els de casa a la cuina, prop del braser que crema,
amb el gas tot encès han enllestit el gall.
Ara esguardo la lluna, que m'apar lluna plena;
i ells recullen les plomes, i ja enyoren demà.
Demà posats a taula oblidarem els pobres
-i tan pobres com som -.
Jesús serà nat.
Ens mirarà un moment a l'hora de les postres
i després de mirar-nos arrencarà a plorar.
Joan Salvat Papasseit

El beat i màrtir Óscar Romero (i II)
En el darrer full de lAhir, Avui, Demà del curs passat, número 717 del 21 de juny
del 2015, vaig parlar dÓscar Romero. Avui faig amb el mateix títol el segon.
1. Resumeixo en poques paraules el context en què larquebisbe Óscar Romero
va viure els tres anys abans de ser assassinat mentre celebrava lEucaristia. Van
ser uns anys excepcionals en què hi havia uns governants que practicaven
polítiques de repressió a un poble molt pobre. Óscar Romero va actuar com un
veritable pastor, amb la seva paraula sobre el que vivien, una paraula encarnada
en la realitat, defensant lEvangeli. En la repressió contra els treballadors de la
capital i els pagesos, el govern anava de bracet del capital financer i agroexportador del país i de lestranger. Aquest govern i aquestes empreses privades
anaven contra lEsglésia. Va ser una veritable persecució perquè lEsglésia
defensava la doctrina social que els Papes havien fet amb les encícliques. Aquesta
persecució anava directament contra els sacerdots, les congregacions religioses,
les institucions de lEsglésia, els catequistes i els laics compromesos amb la
justícia i la pau. Van matar sacerdots i religiosos i, finalment, van muntar una
campanya contra larquebisbe. Quan va arribar al poder de lestat dEl Salvador
el general Carlos Humberto Romero, larquebisbe no va assistir a la seva presa
de possessió del càrrec com era costum. A lassassinat del jesuïta Rutilio Grande,
larquebisbe va prometre no anar als actes oficials fins que no saclarís la veritat
daquest assassinat i ell, quan el criticaven daquesta actitud, deia que lEsglésia
està oberta al diàleg sempre que es compleixin unes condicions prèvies danàlisi
dels fets, que no nhi havia prou només amb mostres de condol.
2. Resumeixo lescrit del teòleg Jon Sobrino sobre el que és fonamental de la
seva vida.*
Aquest teòleg que va conèixer larquebisbe pensa que és importantíssim el
seu testimoni, perquè Romero va creure en el Déu de la veritat. Ningú no va
parlar tan clar com ell de la veritat del seu país.
Era un home de pregària profunda que es comunicava amb Déu Pare
senzillament, com era senzilla la seva vida. Va creure en Déu Pare a la manera
de Jesús, per això seguia a Jesús en aquell moment tan difícil. Buscava què li
demanava Jesús per fer la seva voluntat. Va defensar la causa de Déu amb
radicalitat com els profetes i
els màrtirs de lAntic Testament, també com Jesús. Va
trobar la voluntat de Déu en la
vida diària i vivia en una
conversió permanent a partir
dels fets que sanaven esdevenint en aquell poble. No va
posar límits al que Déu li
demanava (no com molts bisbes que duna manera rutinària
fan el de sempre).
Va trobar aquesta voluntat
de Déu allà on era Déu, allà on
realment es troba Déu, allà on

les persones es juguen la vida i la mort, allà on el pecat fa homes esclaus, allà
on es necessita la llum de la justícia i lesperança duna societat diferent.
3. Per la seva fe en Déu, va ser un gran defensor de la vida, de la vida dels pobres
del seu país. La misèria dels pobres toca el cor de Déu. Ell veia en la quotidianitat
(el treball, el menjar, la salut, lhabitatge, leducació, etc.) el lloc on trobar Déu.
La misèria i la pobresa és la negació de la voluntat de Déu.
Conclusió
La vida dels sants sempre és una gran riquesa. Llegir les seves biografies ens fa
un gran bé. Aquest beat va viure en una conversió permanent per la realitat que
li va tocar de viure. La vida en aquella realitat li va obrir els ulls i el va transformar
gràcies al Déu de la vida i el camí de Jesús.
Els sants són aquells que en situacions històriques i difícils tenen en el seu
interior una puresa que el poble senzill capta i veu en claredat. És el que va
passar amb el nostre Sant Josep Oriol.
Tots els sants sassemblen a Jesús. Són persones que brillen per les seves
vides, fets i paraules. Són llum enmig del món.
Llegiu vides de sants! En ells, com en lÓscar Romero, es veu com Déu treballa
en ells i pot treballar en nosaltres.
En les vides de sants veiem lEvangeli viscut.
* El 16 de novembre del 1989, a 9 anys de la mort dÓscar Romero, a casa daquest
jesuïta, van matar a tots els sacerdots del convent, juntament amb la cuinera i
la seva filla. Ell va salvar la vida perquè era a Tailàndia fent la seva feina de
professor i en algun recés.
Gaietà de Casacuberta, rector

Crònica de lexcursió a Rupit i al Santuari
de la Mare de Déu del Far
El diumenge 22 de novembre a dos quarts
de nou del mati, la plaça de Catalunya de Barcelona ens somreia amb un bon dia gent del Pi,
doncs ens trobàvem per anar a visitar el poble
de Rupit i el Santuari de la Mare de Déu del Far.
Rupit és una vila de la zona natural de les
Guilleries, a la comarca dOsona, que salça sobre
un gran roquissar on també shi recolza un castell
construït lany 1000 on hi habitava el vescomte
dOsona. Encara es conserven les cases de pedra
i els carrers estrets, hi ha un pont penjant fet
per un ferrer i un altre medieval de pedra.
Lesglésia parroquial de Sant Miquel és destil
barroc i als afores del poble hi trobem lermita
de Santa Magdalena.
Al nucli antic hi ha vells casals de pedra amb
bonics portals i entrades i finestres treballades,
balconades de fusta i escuts.

Destaca el carrer del Fossar acabat
a la petita plaça de Cavallers, amb
raconades i notables casals adossats
al penyal del castell. Hi ha una segona
placeta amb la Casa de la Notaria o
del Soler, amb un sol per escut.
Després del tomb per Rupit, on
ens vam fer la foto de grup, lautocar
ens va portar fins al Santuari de la
Mare de Déu del Far dalt dun espadat enclavat entre les comarques de
la Selva i la Garrotxa. És un edifici
gòtic del segle XI, situat a 1.112 metres
daltura fet de còdols. Consta duna
nau de planta rectangular coberta
amb volta apuntada.
Shi venera una imatge gòtica de
la Mare de Déu dalabastre policromat que representa la Mare alletant
LInfant. Al davant de lesglésia hi ha
lantiga cisterna adaptada al 1999
com a capella per a les ofrenes.
Són impressionants les panoràmiques de gran bellesa que es poden
contemplar des del mirador: a lest
des de lEstartit fins a Tossa de Mar; al sud el Montseny i les Guilleries, el Turó
de lHome i la creu de Matagalls. En dies clars, les agulles de Montserrat. A
ponent la cinglera que delimita el Collsacabra de les Guilleries, des de el Far fins
a Tavertet.
En acabar la visita vam fer un dinar de germanor al restaurant del Santuari
del Far i després celebràrem una Eucaristia íntima i entranyable sota latenta
mirada de la Mare de Déu del Far.
Rosa Hereu
Fotografies den Josep Lluís Badal, Peque.

Somni de Nadal
Ens vam trobar a la cruïlla de la Rambla. Ell duia una gorra amb visera, la
bufanda a lestil palestí, un abric passat de moda i uns pantalons de vellut.
Hola, què tal? Com estàs?.
La passejada va ser llarga i bastant silenciosa. Hi havia molt de trànsit i la
gent anava dun lloc a laltre molt accelerada. Totes les botigues estaven obertes
i ben il·luminades. Miràvem, comentàvem, era agradable, si bé, potser una mica
tens. Ell observava especialment els infants i la gent gran.
Finalment vam entrar en una cafeteria. Asseguts un davant de laltre ens vam
mirar fixament. Ens agrada mirar-nos als ulls. No sé, sembla que són la porta
de lànima. Jo per dintre estava emocionat. Tot tan normal, tan natural... i Ell
estava mirant-me com si mhagués vist tota la vida.
Què vols de mi, Jesús ?
Em surt del més profund del cor
fer-li aquesta pregunta. No lhavia
preparada per aquesta tarda. Però feia
tan de temps que em voltava pel cap!
Segueix la mirada, i entenc que
mestima. No mho diu. Ni una sola
paraula. Tot Ell és aquesta donació que
en diem amor.
Puc demanar-te una cosa?
I tant ! El que vulguis!!
Són moments tan especials aquests quan el Senyor et demana. Normalment
sempre demanem nosaltres. I està bé. Ell mateix ens ho diu que ho fem i amb
molta fe. Però ara és Ell qui demana. Sigui el que sigui dentrada ja és seu.
Podries obrir-me més espai a dintre teu? Saps, sempre estàs capficat en tu
mateix. El centre de la teva ment, del teu cor i del que fas, no creus que està
massa centrat en el teu jo? Si vols, magradaria ampliar el meu espai en el teu
interior. Em fa il·lusió que em deixis estar-hi, que em tinguis confiança, que
pensis en Mi i en el meu projecte, que els infants, els vells, els malalts, els
oprimits, que són els que més estimo, siguin també els que més estimis.
Podries, obrir-me més espai, a dintre teu, si us plau? Tasseguro que si et perds
en Mi et retrobaràs. Deixam ser una mica més tu, i sigues una mica més jo.
Nadal avui és això. Vols?
Tanco els ulls emocionat. Sé que aquesta proposta lestava esperant. Te tota
la raó. Sempre estic amb el meu jo.
Cal desplaçar-me cap a la perifèria. Em sento mogut a traspassar-li el centre.
Obro el ulls... I ja no hi és... Com amb aquells dEmmaús ha desaparegut...
Sento que ha entrat dins meu. I amb Ell tot i tots els que estima.
Quan intento aixecar-me per anar a pagar la consumició és quan em desperto.
Mhavia quedat adormit fent una estona de pregària. I em dic a mi mateix:
realment només ha estat un somni de Nadal?
Jesús Renau, SJ

Capella de la Immaculada Concepció
Retaule de la Immaculada i Santa Teresa (segle XIX)
Fins lany 1630 aquesta fou la capella del gremi
de Tenders Revenedors, dedicada originalment a Sant
Miquel i Sant Esteve. Donat que hi havia poc espai
davant laltar per la presència de lantic cor de lesglésia,
el gremi es va traslladar a la capella contigua i, enlloc
del retaule de Sant Miquel, se nhi col·locà un dedicat
a Sant Felip Neri, que posteriorment es dedicà a la
Verge de Guadalupe. Lany 1875 shi instal·là lArxiconfraria de la Immaculada i de Santa Teresa, que
feu lactual retaule dedicat a les seves patrones.
No se sap encara qui és lautor daquest retaule
destil neogòtic, molt historicista i eclèctic. El moble
es va conservar gairebé en la seva totalitat malgrat
la destrucció de la Guerra Civil, perdent tan sols les
dues imatges de Santa Teresa i la de la Immaculada,
que foren reposades un cop finalitzat el conflicte, juntament amb les imatges de
Santa Anna i Santa Matilde, i dos quadres de Santa Teresa de Lisieux i la Beata
Maria Mercè Prat.
Cal destacar el magnífic paviment de mosaic, realitzat lany 1925, en el que es
pot llegir el lema de Santa Teresa de Jesús, Nada te turbe. Solo Dios basta i els
atributs de la santa com a doctora de lEsglésia. A la paret de lesquerra hi ha una
placa commemorativa de marbre
negre, col·locada lany 1791 davant
la sepultura dAntoni Vila-domat i
Manalt (1678-1755), feligrès de Santa
Maria del Pi i considerat el pintor
més important del barroc català. La
placa fou pagada per Nico-lás
Rodríguez Laso, ministre del Sant
Ofici i gran admirador de lobra de
lartista. Shi pot llegir: Nicolau
Rodríguez Laso prevere a Antoni
Viladomat, pintor barceloní a qui
entre els avantpassats la natura
mestra atorgà lexcel·lència en lart.
Morí lany 1755.
Actualment hi ha la imatge de
la Dormició de Maria emplaçada
temporalment en aquesta capella.
Albert Cortés
Retaule de la Immaculada Concepció
abans de 1936

Horaris de les celebracions del Nadal
Dijous 24, vigília de Nadal
a les 12:00 de la nit, a la Basílica, Missa del Gall
Divendres 25, Nadal
misses a les 12:00 i a les 13:00* 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 i a les 13:00* a la Basílica (tarda tancat)
Dimecres 6, Epifania del Senyor
misses a les 12:00 i a les 13:00* a la Basílica (tarda tancat)
Tanquem algunes tardes de dies assenyalats
perquè els sagristans puguin celebrar les festes en família.
* en castellà
Un any més, els pares dels nois i noies
de lEsplai shan enfilat al campanar a
penjar-hi lestel de Nadal.
Segons la nostra tradició, aquest estel
va guiar els Reis Mags fins al lloc on havia
de nèixer Jesús.
Quan la foscor sescampa al cel de la
nostra ciutat, si alcem la mirada, veurem
aquesta llum que volem que representi un
desig de Pau per a totes les famílies que
daquí o vingudes darreu, cerquen igual
que cerquem nosaltres, camins de concòrdia amb tota la humanitat.
BON NADAL!
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?
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

