«Per què busqueu
entre els morts
aquell qui viu?»

La resurrecció de Crist segons Piero della Francesca
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«No és aquí: ha
ressuscitat»

Amén. Al·leluia!

Víctor Ochen. La Passió i la Creu continuen
vives en el nostre món. Àfrica i Europa ara.
Gaietà de Casacuberta, rector
Introducció
El diumenge 14 de febrer denguany ens va visitar Víctor Ochen, cristià
ugandès. Ens va parlar al final de la missa i també després, a la Sala de Sant
Josep Oriol, on vam poder fer-li algunes preguntes.
En Víctor és un militant del pacifisme molt conegut que lany 2015 va ser
nominat a la llista dels Premis Nobel de la Pau. El dia 22 de març, La Contra de
La Vanguardia li va ser dedicada.
1. En Víctor és fill duns pagesos
de Lire, ciutat dUganda. Va néixer
en un camp de refugiats on va viure
fins als 21 anys. Els seus pares van
lluitar per poder tenir menjar, aigua
i llenya en una família nombrosa.
La seva mare anava al bosc diàriament a cercar menjar mirant
desquivar mines antipersones i el
Víctor i els seus germans es preguntaven si tornaria i en quines
condicions ho faria. En aquell
context hi havia un risc permanent en la vida del Víctor i dels seus nou germans.
La seva mare va fer prometre al Víctor que mai no aprendria a fer ús de les
armes i li va demanar que sempre optés per treballar a favor de la pau per
complicada que fos la situació, cosa que Víctor va fer, guardant el principi de
la seva mare: No escullis les armes com a via per portar la pau. Això el va fer
decidir danar més enllà en la defensa de la pau. Ella els va ensenyar a optar
sempre per la pau com un compromís de vida. Ell creu que la pau neix en la
família. La seva mare els va inculcar que de cap manera no es pot actuar amb
la venjança.
Als 13 anys va lluitar per poder anar a lescola. Els pares no podien ajudar-los
i Víctor es va posar a treballar en una explotació forestal per poder pagar lescola.
De cop tot va canviar perquè la guerra es va intensificar. Es van cremar
escoles i hospitals, van atacar el personal sanitari, no van quedar medicaments,
van segrestar a molta gent que ja no va tornar i en van matar a molts daltres.
Sense medicaments, va arribar la meningitis i en una setmana van morir 130
persones de la ciutat. A lesglésia oferien anar a un centre de salut operatiu. La
seva mare no va voler anar-hi. Poc temps després, el Víctor va prendre consciència
que tenia febre i amb la mare es van refugiar a la seva petita llar. La mare resava
molt, però ella va acabar morint mentre que el Víctor es va curar.
2. Quan arriba de nou la guerra, els joves i els encara més joves de 10 i 12
anys aprenen a fer anar les armes. Va ser aleshores que Ochen va fundar el club
de la Pau, lobjectiu del qual era desmilitaritzar tots els joves que trobava. La
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gent gran no ho entenia i li
deien que els estava
prenent els joves que els
protegien, però a poc a poc
van entendre i acceptar la
seva posició, encara que
arribessin els exèrcits, els
contraris, els rebels... El
club va transformar-se en
AYINET, que encara continua fent feina amb els
joves, fins i tot en moments
i fets molt conflictius. Víctor Ochen no treballa sol: hi ha trenta persones que
ajuden a tirar endavant els objectius: ajudar millor a víctimes de guerra,
discapacitats, malalts incurables, etc. La seva feina comença a ser coneguda per
les institucions internacionals. Tot i que reben diners, en necessitarien molts
més, com en molts països africans. Ochen ha viatjat pel món i ha visitat quarantaquatre països africans per parlar amb els joves que són manipulats i carn de
canó a la guerra.
3. La mare de Víctor Ochen va inspirar la construcció duna Església en
els camps de desplaçats i per això va escollir la seva petita casa. Però eren
50.000 els desplaçats del seu camp i es van posar a construir una altra
església. El seu germà es va fer pastor daquesta església. I ell resava per a
tothom qui arribava. Un dels més grans desafiaments és ser víctima i alhora
agent de pau. Un dia, Víctor Ochen va anar a trobar un grup de joves que
havien estat segrestats i li explicaven les seves històries, com els havien agafat
i els obligaven a segrestar a altres joves i nens. Fins i tot va anar a demanarli ajut un noi que després en Víctor va saber que era coautor del segrest del
seu germà i van acabar treballant plegats. Tot i ser molt difícil, va ser una
experiència de sanació alliberadora.
4. El 21 de febrer del 2004, a Barlonyo, un poble molt proper a Lire, més de
tres-centes persones van ser massacrades. Sen va fer ressò la premsa internacional
i es van buscar mitjans per atendre les famílies de les víctimes. Fets similars van
succeir també al Sudan i a la República Democràtica del Congo, però Uganda
és dels països on han passat coses més dures. Els responsables han anat o hauran
danar al Tribunal Penal de La Haia.
Com ja hem dit abans, Víctor Ochen va ser nominat a Premi Nobel de la
Pau i això és molt important per al seu país perquè ja no serà vist només per
ser lloc conflictiu, sinó també perquè hi ha joves que estimen la pau. No tots
els joves són instruments de guerra sinó que també nhi ha que són instruments
de pau.
Conclusió
A més a més de ser nominat per al Premi Nobel de la Pau, Ochen va rebre
el premi anual de Mundo Negro, una revista que ens informa de tot el que jo us
he explicat. Diu en Víctor: Sento que el nostre treball no és un error. Ens centrem
en la gent de les nostres comunitats a Uganda que són vulnerables i per això el
nostre treball no és un error.
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Lexperiència pasqual és primigènia, és
a la base de tot el fet cristià.
És el És És el kerigma. I és tan nova, que
ni els mateixos apòstols sen sabien
avenir.
Quan en la Pasqua daquella primavera,
els sacerdots i tot el Sanedrí el van
prendre, el van jutjar i el van condemnar,
van quedar desconcertats, abatuts i
decebuts.

Alguns van fugir de Jerusalem, pensant
que tot havia acabat... Però vet aquí que es
van trobar amb el Crist ressuscitat. I aquesta
experiència els va canviar completament la
vida:
«¿Per què busqueu entre els morts aquell qui
viu?» (Lc 24, 5) -van dir els àngels a les dones
que anaren al sepulcre- «No és aquí: ha
ressuscitat» (v. 6).
I aquest anunci va portar I aquest anunci va
portar els apòstols a difondre la Bona Nova
per tot l'imperi:
A aquest Jesús Déu lha ressuscitat; tots
nosaltres en som testimonis (Fets 2,32).
El Greco, c. 1597-1604

Andrea di Bartolo, c. 1390-1410

Per què busqueu entre els morts?
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Juan Bautista Maino, c. 1612-1614

Avui, ens toca a nosaltres
afirmar el mateix: «Jesús és
viu! Ell ha conegut la injustícia
humana, ha estat comptat entre
els malfactors, i ha davallat als
inferns... Però a aquest Jesús,
Déu l'ha tornat a la vida i nosaltres en som testimonis!»

Raffaellino del Garbo, 1510

Déu és viu en els germans
nostres que shi juguen la vida
per la seva fe; Déu és viu en els
qui lluiten a favor dels germans
més necessitats; Déu és viu en
tots els qui entreguen la seva
vida al servei dels altres; Déu és
viu en tots i cadascú de nosaltres
quan som capaços destimar,
perquè «Ell no és Déu de morts,
sinó de vius, perquè gràcies a Ell
tots viuen» (Lc 20,38).
Amén. Al·leluia!
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Manuel Juárez

Cinc anys al Pi
Aquest darrer 15 de febrer ha fet cinc anys des que en Pasqual i jo ens vam
convertir en els sagristans de Santa Maria del Pi, junt amb en Wilson, que va
ajuntar-shi poc temps després.
Cadascú venia duna realitat molt diferent a la de laltre i val a dir que no
sabíem gaire bé que sesperava de nosaltres com a sagristans, però ens unien
les ganes daprendre i la il·lusió per treballar en un lloc tan singular com el Pi.
El Pi té alguna cosa que atrau, sempre ho hem dit.
De feina no ens en ha faltat en tot aquest temps. De seguida vam adonar-nos
que aquesta parròquia no és com les altres: misses i solemnitats, sagraments,
concerts, museu, visites turístiques, processons, esplai, gegants, drames sacres...
A vegades no se si la gent és conscient de la quantitat de coses que coexisteixen
cada dia entre els murs daquesta casa. I lesforç que costen! Qui pot negar que
som una església ben viva?
Si em demaneu que destaqui quin aspecte de la nostra feina caracteritzaria
aquests cinc anys, us dic sense embuts que ha estat fer net. Des que vam arribar
no hem parat de netejar, de llençar brossa, de treure segles de pols dels 1000 i
1 racons daquesta casa, alguns que no shavien tocat des de després de la Guerra
Civil. També hem muntat museus i organitzat arxius, hem restaurat retaules i
mobiliaris, preparem les grans celebracions de la casa, fem visites turístiques i
fins i tot fem dactors. Hem hagut daprendre a fer moltes coses en funció de la
necessitat de la parròquia, i ho hem fet de grat. Confiant que el Pi aniria a millor
si anàvem una mica més enllà de la nostra estricta feina.
Però es que és difícil que no sigui així! Quan testimes un lloc, una gent,
aquestes coses surten soles. Amor crec que és la millor cosa que els sagristans
hem trobat al Pi: amor de Mn. Gaietà que ens va convidar a formar part daquesta
gran família, dels nostres companys de feina que ens ajuden a tirar endavant
cada dia en aquesta enorme
casa, i sobretot de vosaltres,
dels que formeu la comunitat
del Pi, que doneu sentit a la
feina que fem i que cada dia
ens animeu a seguir millorant.
Tots plegats feu que aquesta
església tingui una ànima que
gairebé no cap entre les seves
quatre parets!
Per molts anys a tots.
Albert Cortés
Breu afegitó de mossèn
Gaietà a aquest escrit:
Sense ells, no podríem fer
quasibé res.
Gràcies!
6

Festa de Sant Josep Oriol
El passat dimecres, 23 de març vam celebrar a la basílica la festa de Sant
Josep Oriol, amb una eucaristia que va presidir Monsenyor Joan Josep Omella,
el recentment nomenat arquebisbe de Barcelona.
Transcrivim a continuació les paraules que li va adreçar el nostre rector, Mn.
Gaietà, just en finalitzar la missa.
Senyor bisbe,
A larribar aquí em va
costar assumir tanta
gent diferent i tants
col·lectius. Amb el temps
he anat descobrint que
Déu ens demanava
respondre a la diversitat
per anunciar Jesucrist
en la comunitat.
Agraeixo a Déu poder
estar acompanyant a
tothom i especialment,
com deia el bisbe Joan
Carrera, amb lajuda dun
nucli dur de cristians que
es preocupen dencaminar
processos o camins de fe.
Els capellans sempre voldríem poder encomanar el seguiment de Jesús a tothom.
Amb els anys descobrim que els senzills estan més oberts a la fe. La meva
pregària és agrair a Déu llavors dEvangeli de tanta gent de la comunitat, com
per exemple, en els monitors de lEsplai, en les catequistes i en tanta gent que,
en morir els seus
estimats em revelen la
bondat desposos o fills.
Els funerals, sovint, son
un anunci de Jesús
ressuscitat que suneix a
tots els esforços que es
fan en levangelització a
casa nostra.
Amb tot el que som, de
tot cor, lacollim perquè
sempre se senti aquí com
a casa seva.
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HORARIS DE MISSES I ACTES LITÚRGICS
DE LA SETMANA SANTA
20 de març, DIUMENGE DE RAMS
11:45, Processó i Benedicció de Rams
12:00, Missa solemne
13:00, Missa (castellà)
19:00, Via Crucis
23 de març, SANT JOSEP ORIOL
20:00, Missa solemne
24 de març, DIJOUS SANT
20:00, Missa de la Cena del Senyor
25 de març, DIVENDRES SANT
18:00, Celebració de la Passió del Senyor i després, Via Crucis
26 de març, DISSABTE SANT
22:00, Vetlla Pasqual
27 de març, DIUMENGE DE RESURRECCIÓ
Misses a les 12:00 i a les 13:00 (castellà)

Plat del Pobre
En la darrera reunió de la junta del Plat del Pobre,
el Sr. Emili Simorra va comunicar la seva renúncia
al càrrec que durant més de trenta anys va exercir
en la nostra fundació. Des d'aquí li volem agrair tot
el fecund treball realitzat en aquest llarg període.
Aquesta és la nota amb la qual es va acomiadar:
Molt a contracor meu, per com me l'estimo, com
també per els anys que he treballat per ella, ara em
veig amb la impossibilitat de continuar en el càrrec
de Vicepresident de la Fundació del Plat del Pobre
Vergonyant, primer pels molts anys que tinc, com
també per l'allunyament del meu habitatge.
Una cordial salutació.
E. Simorra

Horari
de misses

On som?
BASÍLICA
Plaça del Pi, 7

Despatx parroquial

El despatx parroquial és
lindret dacollida de la
DIES FEINERS
19:00 a la Capella de la Sang SAGRISTIA I DESPATX parròquia on us atendrem a
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

