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Lesdeveniment del Ressuscitat un cop mort entre els dos
lladres ja no és de la nostra història, com sí que ho és el fet
que Jesús de Natzaret nasqués i visqués entre els homes,
quan sí que podem estudiar la seva història. Però la mort i
la resurrecció desemboquen en la nostra fe, una fe que ens
fa entendre perquè Jesús es va fer home, el sentit de la seva
activitat i el seu final, i de la mateixa manera ens fa entendre
perquè hem estat creats per Déu i lesperança que ens dóna
duna altra vida després de la nostra mort. Tot això ho creiem
gràcies a la nostra fe. El que sí que podem fer és conèixer
quan sinicia la nova història, la història dels apòstols i dels
deixebles de Jesús.
1. LEvangeli de Lluc ens parla dels deixebles dEmmaús
i ens dóna una pista del que va passar amb els apòstols i
els deixebles de Jesús. Ells tornaven a Galilea perquè la
seva esperança havia fracassat. Han de tornar a començar
després dun temps al costat de Jesús. És veritat que hi ha
dos fets que potser no van creure: el sepulcre buit i el que
els explicava Maria Magdalena. Aquesta dona va estar fins
al darrer sospir de Jesús a la Creu. Ella coneixia bé el lloc
on va ser enterrat i va ser la primera que va anunciar als
apòstols el missatge pasqual, tal com sens diu en lEvangeli
de Joan. És possible que no li fessin gaire cas, encara que
després de dir-ho a Pere i Joan, ells també van anar al
sepulcre i el van trobar buit. Potser Joan va entendre millor
què passava que no pas Pere. Per Sant Tomàs dAquino, la
Magdalena va ser lapòstol dels apòstols.
2. No sabem com, però al cap dun temps, tornen a trobarse de nou els de Galilea i els daltres llocs, especialment els
de Jerusalem. Potser va ser una iniciativa de Pere. Allò que
és més sorprenent és que a Jerusalem proclamen que Jesús
és viu i que ha ressuscitat, és
a dir, comencen a creure i a
proclamar davant tothom el
que Jesús els havia promés.
Si és així, ens trobem en
els primers indicis de la
primera comunitat cristiana
i linici de lEsglésia. Al cap
de poc temps, a Jerusalem
Els deixebles d'Emmaús,
Abraham Bloemaert (1564-1651) van començar unes perse

Il·lustració medieval de la Pentecosta, cap a 1180

cucions que van portar a la mort a Esteve, en presència de Pau que era
perseguidor dels cristians.
3. Els escrits més antics els trobem en Pau, convertit i apòstol. Ell va
rebre dels apòstols el que trobem a la carta 1a. dels Corintis (15,5 i 15, 1421). Ell escriu el que va sentir dels apòstols.
4. Tomàs dubta, com molts cristians que també dubten i voldrien tenir
més fe, estar més segurs. La fe en el Ressuscitat de Tomàs trontolla perquè
vol proves i se separa de la comunitat naixent pels dubtes que té. Però després,
Tomàs tornarà a la comunitat amb lajuda de Jesucrist i perquè la fe dels seus
companys és tan gran que el fa canviar. Les primeres comunitats cristianes
atrapaven a molts, que van acceptar lEvangeli i el seguiment de Jesús.
5. La Pentecosta és la vinguda de lEsperit Sant en la comunitat reunida
a Jerusalem amb els apòstols i Maria. Per lEvangeli de Lluc en el seu 2n.
llibre, Fets dels Apòstols, parla dels discursos dels apòstols sobre la
Resurrecció, després lAscensió i finalment la Pentecosta, larribada de
lEsperit Sant, cinquanta dies després de la Pasqua com cada any. (Aquest
itinerari de lEvangeli de Sant Lluc és el que vivim cada any en la litúrgia i
els diumenges des de la Pasqua a la Pentecosta).
6. Però lEvangeli de Joan ho escriu duna altra manera; la vinguda de
lEsperit Sant. Com que ja és molt a prop de linici de la Pasqua jueva, demanen
a Pilat poder trencar les cames als tres crucificats per tal daccelerar la seva
mort, però en veure que Jesús ja és mort, no li trenquen les cames sinó que
un soldat li travessa el costat amb una llança. A linstant, li surt del costat
sang i aigua. La sang és la vida de Jesús i laigua lEsperit Sant (Jo. 19,34).
En lEvangeli del 2n. diumenge de Pasqua, quan Jesucrist es deixa veure,
bufa damunt dels apòstols i els diu: Rebeu lEsperit Sant. (Jo. 20,22)
LEsperit arriba per aclarir tot el que Jesús els havia dit quan era amb
ells. Cal remarcar que lobra de Jesús és la mateixa que farà lEsperit Sant.
Es pot concloure que els apòstols van tornar a creure en Jesucrist en reunirse a Jerusalem com a primera Comunitat i, per tant, el naixement de lEsglésia.
Tot és ja lobra de lEsperit Sant!

El miracle de Sant Josep Oriol a la germana
Bonaventura Tragant
Feia anys que pensava en el miracle que ens va fer Sant Josep Oriol al
nostre Institut i en com magradaria que fos representat en el Drama Sacre
del Doctor Pa i Aigua que enguany ha fet 20 anys que es representa.
Vaig comunicar-ho a Mn. Gaietà de Casacuberta, rector de la parròquia del
Pi, que em va donar el seu vist i plau. També ho vaig comunicar a la germana
Montserrat Farré, Superiora Provincial i li semblà bé.
Va ser aleshores quan em vaig posar en contacte amb en Jordi Sacasas,
arxiver de la nostra parròquia, i ell va parlar amb la germana Dolors Medina,
investigadora dels assumptes de la nostra congregació.
En Manel Grau ens va portar a Matadepera i allà, la germana Medina ens
va donar molta informació. Per part meva pensava que no hi arribaríem a
temps aquest any, però amb la bona voluntat, la col·laboració i linterès de
tots, el dia 12 de març del 2016 va sortir, per primera vegada en el Drama
Sacre, un acte del miracle que va fer Sant Josep Oriol a una religiosa duna
comunitat nostra a lHospital de la Seu dUrgell. La religiosa es deia Bonaventura
Tragant i la va representar la Maria Gonzàlez amb quatre noies més que
figuraven quatre religioses daquella comunitat.
Dono gràcies a totes les persones que shan interessat per aquest "acte"
nou del Retaule de Sant Josep Oriol i en particular, al Jordi, al Manel i al
Miquel Agell, director del drama.
També el meu agraïment es fa extensiu a totes les religioses de la Sagrada
Família dUrgell, que shan preocupat de trobar els hàbits i també a les noies
que han acceptat fer de religioses i, en especial, a la protagonista Maria.
Moltes gràcies a tots!
Miquela Monreal, S.F.

Concert solidari
El proper divendres 15 d'abril, a les
20:45, celebrem un concert solidari del
Grup Ars Tunae i la Coral Canigó a la
Basílica. La recaptació serà en benefici
d'un projecte de Mans Unides al Brasil
per combatre l'explotació sexual, el tràfic
d'òrgans i les adopcions il·legals de me
nors.
Més informació a http://dom.cat/tn9

Venda de roses la diada de Sant Jordi
El proper dia de Sant Jordi, els nois i noies de lEsplai del Pi posaran
una parada de venda de roses davant de lentrada del carrer Cardenal
Casañas a benefici de les colònies destiu. És una bona ocasió per
mostrar el nostre suport a aquesta tasca que fa ja 42 anys que es
desenvolupa de manera voluntària, donant sense esperar res a canvi.

Sortida a Castellar del Vallès
El proper diumenge 15 de maig, la feligresia del Pi i els participants al Retaule de
Sant Josep Oriol en retrobarem a lAplec de Castellar Vell, amb un munt dactivitats
que sestan preparant: missa a lesglésia de Castellar Vell amb actuació de la Capella
de Música del Pi, parlament dels arxivers del Pi i de Castellar, trobada gegantera
entre els gegants del Pi i els de Castellar i actuació dels grups de bastoners, castellers
i les colles del Ball de Gitanes de Castellar. Tot plegat, acabat amb una arrossada a
l'aire lliure. Shi podrà anar per compte de cadascú i si cal, farem també un autocar.
Més informació en el proper número de lAHIR, AVUI, DEMÀ.

Àlbums de fotos
Si voleu veure fotografies de lexcursió del passat mes de febrer a Santes Creus
i al Santuari de Montferri, escriviu aquest enllaç al navegador: http://dom.cat/tn5
Si voleu veure les fotografies que es van penjar al grup de whatsapp del Retaule
de Sant Josep Oriol 2016, escriviu aquest altre enllaç: http://dom.cat/tn6
I si voleu veure les magnífiques fotos del Retaule de lany 2015 que ens ha
passat el nostre company geganter Toni Lucena, feu-ho aquí: http://dom.cat/tn7

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

