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1. Aquest Evangeli de Lluc vol explicar, amb un llen
guatge simbòlic, lexperiència que va viure Jesús durant
la seva vida pública. Hi ha dos temes importants:
- Allà on va fallar el Poble de Déu en el desert a la sortida
dEgipte (40 anys).
- Linterès del diable perquè fracassés en la tasca que el
Pare encomanava a Jesús, el Messies.
2. Les tres temptacions diuen:
a) Si ets Fill de Déu, digues a aquestes pedres que es
converteixin en pa. Això es tradueix en la riquesa material
i el desig que ens porta a tenir més diners. Jesús respon:
Lhome no viu només de pa.
b) La segona passa a dalt duna muntanya mirant el món:
Tot el que veus són tots els regnes... Tindràs poder i
glòria si vols.
c) Finalment, la tercera, on
el diable el porta al pinacle
del Temple de Jerusalem i
li diu: Si ets Fill de Déu,
llençat cap a baix que els
teus àngels ja tagafaran.
Són, de fet, la idolatria,
la seguretat i la vida tran
quil·la on va caure el poble
de Déu. Jesús respon: No
temptaràs el teu Déu.
El diable no pot amb
Jesús, però tornarà a Get
semaní, al procés del Sa
nedrí, a la Creu... No és gens
fàcil per a Jesús.

Temptació de Crist, de Vasily Surikov, 1872

AHIR,
AVUI,
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El primer diumenge de quaresma llegim lEvangeli
de les temptacions que va viure Jesús i de loposició total
entre Jesús i el Mal o diable. Després del baptisme al riu
Jordà, Jesús va escoltar allò que li deia el seu Pare: Tu
ets el Messies, el meu Enviat, el meu Fill estimat amb
una tasca concreta: iniciar el Regne de Déu Pare i pro
clamar la Bona Nova de lEvangeli.

Aquestes són les temptacions de tots nosaltres i també de lEsglésia.
Com diu Sant Pau, no fem el que voldríem i fem allò que no voldríem fer.
Ja ho diu lEclesiàstic (2,1): Fill meu, si et proposes servir al Senyor,
preparat per a la prova o la temptació. Diu en la Primera Carta de Sant
Joan (2, 15-17): No estimeu el món ni allò que hi ha en el món. El que
fa la voluntat de Déu resta per sempre (sen surt).

Jesús pregant a Getsemaní, Heinrich Hofmann, 1890

3. Jesús va viure despullat, sofrent i fidel a la missió que li havia
encomanat el Pare. La seva lluita interior és molt forta perquè els jueus
esperaven un altre messianisme, un messianisme polític i dominador.
Avui els nostres ulls veuen lesperit del món, les destrosses contra la
humanitat, la guerra, el negoci de les armes que provoca molt patiment
a Europa i Àfrica, gent que ha de fugir dels seus països per anar no se
sap on: la diferència entre rics i pobres es fa cada vegada més gran.
4. El dimoni torna a Getsemaní, però no ha pogut fer res amb Jesús,
tot i que ha treballat contra el Pla de Déu en Judes Iscariot, en Simó Pere
i en el grup dels deixebles que van abandonar Jesús a la soledat. Només
van ser amb Ell les dones.
Jesús, però, no va deixar que sen
fonsessin en el pou. Es va fer present
de moltes maneres i a la Pentecosta,
quan ja ho van veure tot clar. Tots
ells van anunciar lEvangeli i la
majoria van morir màrtirs.
Només Jesús pot dir el que diu lE
vangeli de Joan (17,4): Us he
glorificat a la Terra duent a terme
lobra que mheu encomanat a
acomplir.
Conclusió
Comencem la quaresma, la prima
vera de lany. Cal repensar de nou
quin sentit donem a la nostra vida
i com podem millorar el seguiment
de Jesús en la nostra vida cristiana.

Recés de Quaresma
Aquest diumenge, 28 de febrer, de
les 10:30 a les 12:00 i a la Capella de
la Sang, Mn. Josep Bigordà dirigirà
el Recés de Quaresma, un espai de
reflexió i pregària.
Hi sou tots convidats.

Sant Josep Oriol i el monestir de Sant Jeroni
de la Vall dHebron
Ha passat quasi un any des que es va celebrar la festivitat de Sant Josep Oriol
(1650-1702) i com és tradició representàrem a la Basílica el Retaule que aquest
curs passat va anar per la dinovena edició. Aquest 2016 ja farem una vintena
danys!!!. Malgrat aquest temps transcorregut i amb els assaigs pel nou retaule
denguany en marxa, no podem deixar de tornar a parlar del nostre Sant tant
present a la nostra Basílica.
Però volem fixar-nos en un aspecte molt poc conegut de la vida del Sant o
que com a mínim no se nha parlat gens fins ara: la seva relació amb el monestir
de Sant Jeroni de la Vall dHebron. Mossèn Tomàs Vergés, que al cel sia, tant
en la seva tesi doctoral com en el seu darrer llibre sobre el Sant no en fa gaire
menció. Barraquer i Roviralta en la seva obra Les cases dels religiosos a Catalunya
ens situa a Josep Oriol en dit monestir i fins i tot menciona lexistència dun
quadre del Sant situat en llur sagristia. El Dr. Josep Maria Gregori, catedràtic
de lUAB, ha anat més enllà i en la seva darrera obra sobre la família canetenca
dels Milans situa alguns documents personals del Sant a larxiu del monestir.
Quina documentació del Sant era la dipositada a larxiu de Vall dHebron?
On ha anat a parar? Quin tipus destades feia el Sant al monestir i com es
relacionava amb els seus monjos? Estem intentant esbrinar-ho. En properes
dates publicarem amb la Fundació Noguera un diplomatari de tot el fons notarial
del monestir i posteriorment engegarem el tractament documental de tota la
documentació conservada de dit monestir jerònim dipositat a lArxiu Diocesà
de Barcelona. Encara resta molta feina per fer. Prometo puntualment informarvos de les novetats que hi trobem.
Nuria Téllez
Arxivera AHCEC i arxivera APSMP (1994-2013)

Signatura dun nou acord de cessió

Detall del gravat

El passat dijous 18 de febrer, es va fer a la sala principal de lArxiu lacte de
signatura de lacord de cessió dun gravat realitzat per Josep Coromina a partir
dun disseny de Marià Illa que representa a Sant Josep Oriol guarint al captaire
anomenat Bergant a linterior del temple de Santa Maria del Pi.
Una vegada més, el nostre benefactor, Sr. Oriol Casanovas, ens ha fet donació
duna obra dart relacionada amb Sant Josep Oriol. Moltes gràcies!

Vintena edició del Retaule de Sant Josep Oriol
Quasi sense donar-nos-en compte, ja tornem a estar enredats de ple en la
preparació del Retaule de Sant Josep Oriol, ara en la seva vintena edició.
Amb nous actors i amb actors que repeteixen, amb el relat dun nou miracle,
amb més ganes que lany passat i amb menys ganes que lany vinent, amb el Martinete,
que ja el coneixereu, ja fa un munt de dies que hi estem treballant amb il·lusió.
Serà el proper dissabte, 12 de març, en el marc de les festes de Sant Josep Oriol
del barri del Pi que enguany han fet un salt endavant. Duraran més dies dos caps
de setmana, tindran més actes i presentaran un bon reguitzell de novetats.
Tot i que el programa definitiu se sabrà el 5 de març, us avancem que aquest
dissabte 12 es farà al matí el Pregó de les Festes, el Ball dels Gegants Originals del
Pi, la Cercavila anunciadora de les Festes i lAnunci teatralitzat del Retaule de Sant
Josep Oriol. Per la tarda del mateix
dia, la Diada Castellera amb els
Castellers de Barcelona i de Cer
danyola del Vallès, seguida de la
Processó del Llegat de Roma anun
ciant la beatificació de Sant Josep
Oriol i després, a les nou del vespre,
el Retaule de Sant Josep Oriol.
Més informació de les festes a la
pàgina web de la Colla dels Gegants
del Pi: www.gegantsdelpi.cat

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

