Linici de lanunci de lEvangeli
segons Sant Lluc
Gaietà de Casacuberta, rector
Introducció

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

Jesús, després de rebre el baptisme al Riu Jordà, sen
va a pregar. El Pare li parla: Ets lUngit, lEsperit Sant
serà amb tu. Jesús entén la seva missió. El Cel sobre
perquè la relació de Déu amb el seu poble torna a ser
possible.
Després daixò, es retira al desert per fer silenci i pregària
i lEsperit Sant lacompanya sempre, però allà el tempta el
mal, el dimoni, i com que no sen sortirà, marxarà. Ja
tornarà a Getsemaní i a la Creu per desfer lobra del Messies.
1. Jesús, després dels dies al desert, torna a Natzaret
on ha viscut des de sempre. Un dissabte, sen va a la
Sinagoga i llegeix la Paraula de Déu. És un text antic
dIsaïes, 61,1-2, que diu: "LEsperit de Déu és sobre meu
perquè Ell mha ungit, mha enviat a portar el missatge
joiós (lEvangeli) als desventurats i als pobres, a anunciar
als captius la llibertat, als cecs la vista i a posar en llibertat
els oprimits. Tanca el volum dient: avui sha acomplert
aquesta escriptura que acabeu de sentir. Aquest Evangeli
és el que es llegeix el dia de lordenació sacerdotal.
2. Quina es aquesta bona notícia? Jesús ha vingut a
evangelitzar els pobres i aquesta és la gran tasca de
lEsglésia. Pau VI diu a lEncíclica EN: La identitat de
lEsglésia és levangelització, per això la va crear Déu.
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3. Les comunitats cristianes han de tenir cura i acompanyar els seus fidels, però
han de preparar-se també per
a evangelitzar els pobres que
no coneixen lEvangeli.
Actualment, aquest és un
dels desafiaments més
importants de lEsglésia, una
de les urgències actuals
segons el Bisbe de Roma
Francesc. Per poder evangelitzar els pobres, cal estar
molt units a Jesucrist per tal
de poder anar per on ell
anava. Com el meu Pare

mha enviat, també jo us envio. Qui vulgui estar amb Jesús estarà amb els
pobres, amb una vida austera. Lopció dels pobres no és una cosa de
generositat, ni una exigència moral; és de la identitat de lEsglésia i està en
el cor de lEvangeli, on hi ha els pobres i els desvalguts. No es pot seguir a
Jesús de veritat sense compartir les seves opcions. Jesús es va fer pobre
amb els pobres per enriquir els pobres i també els rics amb les seves
pobreses. Qui comparteix les opcions de Jesús està content i qui està al
costat dels pobres també.
4. Jesús volia tornar als pobres la seva dignitat amb una vida digna.
Jesús ens demana justícia social i que ens preocupem dels pobres, de la
malaltia física, dels malalts mentals. Jesús va alliberar alguna daquesta
gent com a exemple i signe de lEvangeli, però també va venir perquè els
pobres esdevinguessin deixebles del regne de Déu i coneguessin lEvangeli.
Els pobres haurien destar dins de les nostres comunitats cristianes. Jesús
va evangelitzar els pobres i alguns pobres el van rebutjar; també algun ric
com Zaqueu es va adherir a lEvangeli.
5. Dues conclusions: La primera és de Mateu (25): Quan el fill de lhome
vindrà ple de glòria, sasseurà en el seu tron gloriós, separant les ovelles de
les cabres. Dirà a les ovelles: veniu, beneïts del meu Pare, rebeu lherència
del regne que us tenia preparat des de sempre: perquè tenia fam i em
donàreu menjar, perquè tenia set i em donàreu a beure, era foraster i em
vau acollir, anava despullat i em vàreu vestir, estava malalt i em vau visitar,
era a la presó i em vinguéreu a veure. Tot allò que fèieu a aquests germans
més petits, mho fèieu a mi. Tot allò que deixàveu de fer a un daquests més
petits, mho negàveu a mi. Sant Joan de la Creu deia En el atardecer de
la vida seremos examinados por el amor.
La segona és de Lluc (7): Dos deixebles de Joan Baptista van anar a
trobar Jesús per saber si sou vós el qui ha de venir o nhem desperar un
altre? Jesús el respongué: Expliqueu a Joan el que heu vist i sentit. Els cecs
hi veuen, els coixos caminen, els leprosos són purificats, els sords hi senten,
els morts ressusciten i els pobres reben lanunci de lEvangeli. Sortosos
aquells que no sescandalitzen de mi.

Excursió al Reial Monestir de Santes Creus
El proper diumenge 21 de febrer, farem la segona sortida del curs 2015-2016
al Reial Monestir de Santa Maria de Santes Creus, a la comarca de lAlt Camp.
Hi farem una vista guiada que ens ajudarà a descobrir els diferents espais des
dels punts de vista arquitectònic, artístic i funcional.
Com sempre, els detalls de la sortida (horaris, preu, lloc de trobada, dinar...)
us els donaran els sagristans en quant ho tinguem tot sota control. També podeu
telefonar al 933 184 743 o escriure un correu a info@basilicadelpi.com.

Inauguració de lArxiu
El divendres 29 de gener vam fer lacte dinauguració de les obres de remodelació
de larxiu parroquial. Va ser una autèntica festa a la qual van assistir-hi prop de
dues-centes persones. El nostre arxiver Jordi Sacasas va exposar el treball fet durant
els darrers anys i va esbossar les línies del treball que es farà dara endavant. El
director de lArxiu Diocesà de Barcelona i delegat episcopal del Patrimoni Cultural
de lArquebisbat de Barcelona, Mn. Josep M. Martí i Bonet va agrair el treball fet
i ens va esperonar a continuar treballant en aquesta direcció. Seguidament, el Sr.
Toni Esperó ens va regalar una ponència audiovisual on explicava el detall dels
seus treballs de restauració de documents a lArxiu. Les paraules del rector van
tancar els parlaments i la Capella de Música de Santa Maria del Pi va posar el punt
final a lacte interpretant fragments duna partitura del Magnificat de Joan Pujol
que shavia conservat a lArxiu.
Tothom que ho va voler va poder visitar les noves instal·lacions i finalment vam
degustar una excel·lent xocolata desfeta de Can Viader i un vi calent com es feia
al segle XVIII. Tot va sortir molt bé gràcies als voluntaris de lEsplai i del Consell
de mares i pares de lEsplai que ens van ajudar en tot.
En el proper número daquest full publicarem una crònica més detallada daquest
acte. A continuació transcrivim les paraules de mossèn Gaietà:
A mi mhan enviat a aquesta parròquia que està en una església del s. XIV: lhe
de cuidar, mantenir, restaurar. He de cuidar aquest patrimoni que he rebut.
Lesglésia la formen les pedres vives que son les persones, però aquestes persones
formen part duna comunitat i aquesta comunitat té una història que també he
de cuidar. En aquesta història hi ha hagut la presencia de Déu, en un lloc, en unes
pedres vives cristianes i en unes comunitats.
Aquesta basílica és molt bella i la bellesa ens parla daquest Déu que ens ha
acompanyat en la nostra història. Aquesta història i aquesta bellesa estan al
servei daquest poble barceloní i cal fer molt bé la
feina per conservar-la.
Els qui fan avui
aquesta feina no sols
la conserven, aquesta
història, sinó que lestimen i aquest amor
és també un amor a
Déu.
Gràcies a tots.

Capella de la Mare de Déu de la Cinta
Retaule de la Mare de Déu de la Cinta (segle XX)
Juli Fossas Martínez (1868-1945)
Manel Martí Cabré
Josep M. Camps i Arnau (1879-1968)
Francesc Juventeny i Boix (1906-1990)
Alfons Serrahima i Bofill (1906-1988)
Aquesta capella va estar dedicada a Sant Pere des de lany 1353 i vinculada a
la família Terré, que en fou la promotora. Pere Terré, doctor en lleis i conseller
del rei Pere III el Cerimoniós, hi fundà un benefici i shi feu enterrar. Precisament
en aquesta capella hi havia penjat un dels tres pavesos medievals que ara es
conserven al tresor de la Basílica.
Després del setge de 1714, una de les principals preocupacions de la parròquia
va ser reparar els quantiosos danys que va patir lesglésia i el seu mobiliari durant
els bombardejos que patí la ciutat. El retaule de Sant Pere devia estar en molt
males condicions, ja que lescultor Pere Costa, un dels artistes més notables del
barroc català, hi dissenyà un retaule nou entre 1733 i 1738, a la vegada que treballava
en altres encàrrecs de la parròquia com el projecte del nou Retaule Major. Del
conjunt obrat per Pere Costa shan conservat tres de les escultures: Sant Pere (el
titular), Sant Jaume i Santa Eulàlia, de molta qualitat.
Lany 1921 la capella va ser cedida al Centre
Comarcal Tortosí, que encarregà a larquitecte Juli
Fossas el retaule actual, dedicat a la Mare de Déu
de la Cinta. El nou retaule, destil historicista, es
compon dun cambril, on es situa la imatge de la
Verge, flanquejada de les imatges de Sant Pere i
Sant Pau, obra de Francesc Juventeny, i un relleu
de les Ànimes del Purgatori a la part inferior que
fou encarregat a Josep Maria Camps Arnau. La part
superior es cobreix amb tres pinacles.
La primera talla de la mare de Déu, feta per
Antoni Parera, es va perdre durant la destrucció de
1936. Lactual és obra de lescultor Martí Cabré i
llueix una corona dargent del joier Serrahima.
Albert Cortés

Horari
de misses
DIES FEINERS
19:00 a la Capella de la Sang
DISSABTES
18:30 a la Capella de la Sang
20:00 a la Capella de la Sang

On som?

Despatx parroquial

BASÍLICA
Plaça del Pi, 7
SAGRISTIA I DESPATX
Placeta del Pi, 4
LOCALS PARROQUIALS
Cardenal Casañas, 16
08002, Barcelona
Tel. 93 318 47 43

El despatx parroquial és
lindret dacollida de la
parròquia on us atendrem a
qualsevol hora.
Per les gestions
administratives relacionades
amb els sagraments, lhorari
establert és el següent:
Dilluns i dimecres
de 18:00 a 20:00.

DIUMENGES
12:00 a la Capella de la Sang
13:00 (en castellà) a la Capella info@basilicadelpi.com
de la Sang
www.basilicadelpi.com

dparroquial@basilicadelpi.com

