La Santíssima Trinitat:
Pare, Fill i Esperit Sant
Gaietà de Casacuberta, rector
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Des que Moisès va rebre els Deu Manaments de Déu,
el primer dells diu: Estimaràs Déu sobre totes les coses
i no tindràs altres déus fora de mi.
Déu és lorigen del nostre amor, de la nostra veritat, del
nostre camí cristià. En els sagraments, el Baptisme, lEu
caristia o la Reconciliació ho celebrem amb el nom del
Pare, del Fill i de lEsperit Sant. Igualment fem en les
benediccions.
1. Jesús de Natzaret ens ha revelat qui és el Pare, amb
qui ha tingut una relació única i total, fent tot el que el
Pare li ha demanat. Ell és el camí, la veritat i la vida: el
camí per conèixer al Pare i per seguir-lo a Ell, com ens
demana als cristians el Pare Nostre.
És la veritat que queda amb nosaltres per sempre després
de la seva mort i la vida que ens regala en el cos i la sang
de lEucaristia.
Si hem conegut Je
sucrist, coneixem també
el Pare, el seu i el nostre
Pare. Si mestimeu diu
Jesús, fareu tot el que
us demano i llavors jo
demanaré al Pare que,
quan jo mori a la Creu,
us doni un altre protector
que és lEsperit Sant. Ell
estarà sempre dins nos
tre i no ens deixarà mai.
(Jo. 14,15-16)
Per lEsperit Sant el
coneixerem, perquè serà
dins nostre aclarint tot el
que ens deia i gràcies a
lEsperit Sant ho enten
drem tot. (Jo. 14, 17)
2. Hi ha cinc camins
per a entendre aquest
Misteri:
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iiiia) Quan Jesús deixa Galilea on Joan Baptista bateja, Jesús es posa a la
fila dels pecadors per ser batejat. Déu es revela en sortir de laigua. Sesquinça
el Cel i surt un colom, símbol de lEsperit Sant. I del Cel estant se sent la
veu del Pare que diu: Tu ets el meu Fill, el meu estimat en qui mhe plagut.
b) En aquell mateix moment, Jesús, ple de la joia de lEsperit Sant,
digué: Tenalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has revelat als
senzills tot això que has amagat als savis i entesos. Sí, Pare, així tha plagut
de fer-ho.
El Pare ho ha posat tot a les meves mans. Ningú no coneix qui és el Fill,
fora del Pare, i ningú no coneix qui és el Pare, fora del Fill i daquells a qui
el Fill el vol revelar. (Lc. 10, 21-22). És lEsperit que condueix aquesta
pregària de Jesús. Jesús està entusiasmat perquè es deixa conduir per
lEsperit Sant. LEsperit Sant pot conduir-nos també a nosaltres per seguir
a Jesucrist, sentint-nos fills del Pare.
c) Déu és lAlliberador. LEsperit del Senyor és sobre meu perquè el
Pare mha enviat a alliberar els oprimits, a portar un missatge joiós als
desvalguts (o la Bona Nova), als captius la llibertat, a retornar la vista als
cecs (Lc. 4 i Mt. 12,28). Ell vol homes i dones lliures. Jesús ens porta a
lacció per fer allò que Ell ens ha ensenyat.
En totes les religions els déus són llunyans i desconeguts. Però el nostre
Déu sí que sens apropa a través de Jesucrist i el Nou Testament: baixa del
Cel per a viure en el cor de la humanitat pecadora, per no deixar-nos mai,
entrant a dins nostre i els nostres problemes i per a explicar-nos aquell
Antic Testament. Amb larribada de Jesús hem pogut entendre i estimar
molt millor a Déu Pare.

d) En la Creu veiem el seu amor. El Pare ha estimat aquest món, els seus
fills, per això ha enviat el seu Fill al si de Maria perquè ningú no es perdi.
(Jo. 3, 16)
No és el Déu que es tanca en el seu interior. És un Déu que surt contínua
ment a salvar-nos perquè no ens puguem perdre. És el dinamisme de lamor.
Ell dóna la vida perquè ha lluitat contra les injustícies per alliberar esclavituds.
Ha mort per anar a buscar a les ovelles perdudes o pecadores. Ha fet el que
el Pare li ha demanat fins i tot en laparent fracàs del martiri de la Creu.
Jesús va ser sempre acompanyat pel Pare i per lEsperit Sant, perquè això
és lamor. També ens acompanya a nosaltres quan estem lluitant com Ell.
e) La Trinitat és també diversitat. És una família en la complementarietat
i la diversitat, és una gran riquesa. La diversitat de les nostres comunitats
són la riquesa del Poble de Déu, diversitat de cultures, de races, de colors.
Tots tenim la nostra missió o vocació en la vida.
Conclusió
Tots hem de sortir dels nostres racons per anar a lencontre del món on
hi ha tants mals. Estimar com la Trinitat ens ensenya el que Déu vol de
nosaltres per no rentar-nos les mans com Pilat.

Horaris de misses a lestiu
A partir del primer cap de setmana de juliol, els horaris de les misses quedaran
de la següent manera:
- dissabtes, missa a les 18:30 (la missa de les 20:00 no es celebrarà)
- diumenges, missa a les 12:00 (la missa de les 13:00 no es celebrarà)
Les dues misses esmentades seran en català.
També us notifiquem que a partir del proper dissabte 11 de juny i fins que torni
a venir el fred, la missa de les 18:30 es celebrarà a la Basílica.

Lesbos III
Tercer i darrer poema sobre Lesbos
de la Rosa Porter i Moix.

En qui si no en vosaltres,
companys de lesperit que escolta,
pot descansar
el torbat pensament
meravellat per la llum
de tants herois silents,
germans del món sencer
que deixant país i por
amb mil cors per qui no en té
coratge expert i risc que salva,
errants, a flor de pit,
creuen camins amb cor ardit
i solquen mars,
la pau per vela,
deixondint, mantenint, rescatant,
celebrant la vida tota.
Rosa Porter

Capella del Sagrat Cor de Jesús
Retaule del Sagrat Cor de Jesús (1977)
Joaquim de Ros i de Ramis (1911-1988)
Josep Miret i Llopart (1908-1979) MiTPi-0137

Retaule del Sagrat Cor de Jesús abans de 1936

Ladvocació del Sagrat Cor de Jesús sallotja en
aquesta capella des de finals del segle XIX.
Anteriorment hi havia un retaule destil ne
obarroc, amb una bella talla del Sagrat Cor, obra
de Miquel Castellanas, que cremà durant lincendi
de 1936, i del qual només en queden les tres llums
que pengen de la volta.
Lactual retaule fou dissenyat per larquitecte
Joaquim de Ros i de Ramis i obrat per Josep Miret.
Conté, a més del titular, les advocacions de Sant
Ramon Nonat, a la dreta i de Sant Llibori a les
querra. Sant Llibori ja era un sant amb tradició al
Pi de molt abans. Se ladvocava contra el mal de
pedra i les infeccions dorina i existia la tradició de
desfer terrossos de sal a la llàntia que cremava
davant de la seva imatge en la creença de que així
es desfeien les pedres de ronyó del devot.
Antigament també shi trobava aquí laccés a
la trona des don es proclamava lEvangeli i es feia
la prèdica durant les celebracions. En les solem
nitats, durant la missa, se solia col·locar dalt de la
trona el Lignum Crucis, exposat actualment a la
sala del Tresor.
Albert Cortés

El Pi amb Síria
El proper diumenge 19 de juny, a les 18:30, celebrarem un concert la recaptació del
qual anirà íntegrament destinada a lajuda dels refugiats de Síria. El Cor de la
Universitat de Barcelona, dirigit per Jordi-Lluís Rigol i amb Àngel Vilagrassa a
lorgue, interpretarà els Coronation Anthems de George Friedric Handel.

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

