Sant Lluc, evangelista de
la tendresa de Déu
Gaietà de Casacuberta, rector
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1. Diumenge de la setmana passada vàrem escoltar
lEvangeli de Lluc (Lluc 7,36-50), que està en sintonia
amb lany de la misericòrdia. Jesús és convidat a dinar
a casa dun fariseu. Les cases, en aquell temps, estaven
sempre obertes i des de fora es veien els comensals
estirats a terra amb coixins o en uns divans. De cop, una
dona pecadora pública entra i comença a plorar sobre
els peus de Jesús. És una dona de mala vida i per això
és menyspreada pels seus veïns; una dona plena de
frustracions, però està convençuda que Jesús lacollirà.
2. El fariseu que ha convidat a Jesús es planteja si ell
deu saber qui és aquesta dona. Com és que es deixa
rentar els peus per ella que els hi acaricia com si fos una
cosa eròtica? Que no sap que és impura? Perquè es deixa
perfumar i besar els peus? Com pot relacionar-se amb
una dona com aquesta?
3. Els fariseus no entenen el cor de Jesús, que no
jutja, a diferència de qui lha convidat. Sovint, les persones
que no tenen fragilitats ni grans pecats, que no tenen
Festa de Simó el fariseu. Rubens, 1618
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fissures morals i que són vistos com a bones persones que compleixen
amb les obligacions de la llei, no són humils i no poden entendre, per
tant, el cor de Jesús.
Diu al fariseu: Tu no mhas donat aigua per rentar-me els peus i aquesta
dona em renta amb les seves llàgrimes i meixuga amb els seus cabells.
4. Aquesta dona tenia molts pecats a perdonar. En rebre el perdó de
Jesús, se sent estimada i aquesta experiència la fa estimar i seguir a Jesús.
Jesús convida al fariseu a convertir-se, a ser senzill, humil i
misericordiós. Així ho vol el Pare del Cel i ens ho mostra duna manera
clara amb la paràbola del fill pròdig. El Pare de la misericòrdia vol també
el perdó del germà gran daquesta paràbola.
Conclusió
A qui se li han perdonat els pecats estima més i pot perdonar més
perquè sha sentit perdonat; això és el que ens demana el Pare Nostre.
Aquesta és lexperiència dels que reconeixen el seu pecat i tasten
lalegria de ser perdonats, alegria que rep aquesta dona a qui Jesús diu
et són perdonats els pecats.
Aquesta dona veu a Jesucrist com Jesús vol ser vist. Aquesta dona pot
iniciar un nou camí ja convertida. Viurà sense por, estimada per Déu
misericordiós. Aquest és el nostre Déu.

Lany de la misericòrdia
1. El bisbe de Roma, Francesc,
va iniciar el jubileu extraordinari de
la Misericòrdia com un temps pro
pici per lEsglésia per a fer més fort
i eficaç el testimoni dels creients.
Aquest any sant el va obrir el Sant
Pare el 8 de desembre de 2015, dia
de la solemnitat de la Immaculada
Concepció. El diumenge següent,
que era el III dAdvent, es va obrir
la Porta Santa de la Catedral de
Roma, la Basílica de St. Joan de
Laterà i daltres esglésies romanes
i darreu.
El jubileu el celebraran a Roma
i a totes les esglésies de la cristiandat
com a signe visible de la comunió
de tota lEsglésia. Aquest dia que es
va obrir la Porta Santa era el cin
quantè aniversari de la Conclusió

del Concili Ecumènic Vaticà II per decisió
de Sant Joan XXIII. LEsglésia sentia la
necessitat de mantenir viu aquest esdeve
niment. Es va viure un veritable alè de
lEsperit, exigència de parlar de Déu als
homes del seu temps duna manera més
comprensible.
I finalment, lany jubilar, lany sant es
conclourà en la solemne litúrgia de Jesucrist
Rei del Món, el 20 de novembre de 2016.
El Sant Pare Francesc no ha parat de
parlar del contingut del jubileu i, igualment,
en totes les diòcesis del món. Diu Francesc
en el llibret núm. 10 de El rostre de la
Misericòrdia: La misericòrdia és la biga
Porta Santa de Sant Joan de Laterà
mestra que sosté la vida de lEsglésia. Tot,
en la seva acció pastoral, hauria destar revestit per la tendresa amb què
es dirigeix als creients. Res, en el seu anunci i en el seu testimoni cap al
món, no pot estar mancat de misericòrdia. La credibilitat de lEsglésia
passa a través del camí de lamor misericordiós i compassiu. LEsglésia
viu un desig inesgotable de brindar misericòrdia. I en el núm. 12 diu:
LEsglésia té la missió danunciar la misericòrdia de Déu, cor de lEvangeli
que batega, i a través seu ha dabastar la ment i el cor de tota persona.
2. El bisbe de Roma, Francesc, ens demana que trobem un temps per
al sagrament de la reconciliació, en el perdó, servidor de la tendresa de
Déu.
3. També ens demana que ens prenguem seriosament lacció en les
obres de misericòrdia.
Aquí al Pi ho treballarem a linici de curs 2016-2017.
Gaietà de Cascuberta, rector

Condol per les víctimes de
latemptat dOrlando
Reproduïm aquí la nota publicada al Full Dominical de
lArquebisbat de Barcelona daquest diumenge 19 de juny,
on monsenyor Joan Josep Omella expressava la seva
consternació pel terrible atemptat terrorista del passat 13
de juny a la ciutat dOrlando (EUA), que causà la mort de
cinquanta persones i mig centenar de ferits.
Larquebisbe de Barcelona condemna aquest atemptat
perpetrat en un local freqüentat per persones homosexuals
i vol aprofitar locasió per denunciar la violència i persecució
de qualsevol ésser humà. En la mateixa nota larquebisbe
reclama que totes les persones siguin tractades amb el
màxim respecte i amb la dignitat que mereixen com a tals.

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.
La missa de les 18:30 es celebra a la Basílica fins que tornin a venir les fredorades.

LAhir, Avui, Demà comença vacances
Aquest número 734 de lAhir, Avui, Demà que
teniu a les mans, és el darrer del curs. Comencem
les vacances i esperem retrobar-vos a finals de
setembre o primers doctubre.
Amb aquesta nota, volem aprofitar per dema
nar-vos els vostres suggeriments respecte del
nostre full parroquial i animar-vos a que hi aporteu
la vostra col·laboració. Feu-ho mitjançant ladreça
de correu electrònic info@basilicadelpi.com.

El Pi amb Síria
Aquest diumenge 19 de juny, a les 18:30,
celebrarem un concert la recaptació del qual
anirà íntegrament destinada a lajuda dels re
fugiats de Síria. La Creu Roja de Barcelona
canalitzarà els donatiuis recollits.
El Cor de la Universitat de Barcelona, dirigit
per Jordi-Lluís Rigol i amb Àngel Vilagrassa a
lorgue, interpretarà a la primera part una
selecció de música anglesa dels segles XVI i XVII
i música catalana de Joan Cererols i de Frederic
Mompou.
A la segona part, cantaran els Coronation
Anthems (Himnes de la coronació), compostos
per George Frideric Handel (1685- 1759) amb
motiu de la coronació del rei Jordi II de la Gran
Bretanya el 1727.

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?
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