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Correspon a cadascú
dambientar la festa:
preparar les estances de lànima;
imposar silenci al cor esvalotat;
reconciliar-se amb les coses.
És així com podem assaborir la festa.

RAL
T
EX DA
NA
Núm.

735
18
desembre
2016

Hem de meditar per copsar
el sentit de lalegria.
No som ximples.
No estem alegres sense saber el perquè.
Podem donar raó
del nostre goig desbordant,
de la magnificència de la nostra festa...;

Déu sha fet home
i viu amb nosaltres.
Heus aquí perquè celebrem el Nadal.
Aquesta és la raó de la nostra festa.
Leonardo Boff

LAdvent que va escriure Joseph Ratzinger
quan era arquebisbe de Munic
Gaietà de Casacuberta, rector
Joseph Ratzinger, el Sant Pare
emèrit Benet XVI, va escriure aquesta
reflexió dAdvent als cristians malalts
que no podien compartir del tot la
legria de lespera de Nadal i això pot
ajudar als cristians que anem fent
anys. La malaltia i la vellesa són temps
de silenci, de dolor, de soledat que
ens apropa a la Gràcia de la fe en el
seguiment de Jesús.
1. Ell inicia aquest escrit explicant don ve la paraula Advent, del llatí
i es refereix a lespera de larribada dalgun rei o funcionari important a
alguna ciutat o província.
Els cristians van assumir aquesta paraula en el temps desperar
larribada de Jesús en la pobresa. Ve per no retirar-se mai del nostre
món. No ens deixarà sols!
La paraula advent també sapropa al significat de la paraula visitació,
que vol dir visitar. La malaltia i el patiment pot ser una porta dentrada
de Déu a la nostra vida. Potser Déu ens atura un temps per tal de conduir-
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nos a la quietud. LAdvent pot ser un medicament per a lànima que ens
pot descobrir nous camins perquè no podem estar ocupats amb tantes
coses. Potser és un temps destar oberts a Ell i també de trobar-nos
nosaltres mateixos. Déu ens ajuda a veure el món amb altres ulls i a
veurel també a Ell més a prop.
2. Un altre element de lAdvent és lespera que a la vegada és esperança.
LAdvent representa el contingut del temps cristià de la història. Jesús
ve a mostrar-nos amb algunes de les seves paràboles lespera, com els
nens esperen ser grans i els adults esperen temps millors i ja jubilats
potser posen menys esperances que les que posaven de joves en massa
coses. Si Déu existeix, no pot haver-hi un temps sense sentit, per tant,
cada moment és valuós encara que no es pugui fer altra cosa que suportar
la malaltia. Si Ell existeix queda sempre una esperança que altres no
veuen. Aquest temps del darrer esglaó de la vida ens fa mirar enrere i
ens ajuda a la maduració humana i cristiana sense perdre tot el que hem
assumit des de la nostra interioritat que continua ben viva.
3. LAdvent és una alegria que cap patiment pot eradicar. Aquest temps
dAdvent no és només temps de presència i espera de lEtern sinó que les
dues coses són temps dalegria, duna alegria molt especial i molt profunda,
fruit de la pregària, la contemplació i moltes altres coses. Per exemple,
el salm 96 que diu aquesta frase: Que ballin de goig els arbres del bosc
davant del Senyor que fa la seva entrada, i un altre salm que diu Les
muntanyes cantaran lloances en la presència de Déu i batran palmes del
bosc perquè arriba el Senyor, el sobirà a exercir el seu regnat eternament.
Els nostres arbres engalanats de Nadal no són més que lintent de fer una
veritat visible de totes aquestes frases: el Senyor està present, per tant,
els arbres han danar al seu encontre inclinant-se al seu davant i convertintse en una lloança cap a Ell.
El contingut interior dels nostres costums dAdvent té larrel en les
Santes escriptures que lEsglésia utilitza durant aquest temps i ens
acompanya més en la pregària.
Finalment, el Nadal es converteix en la festa dels regals en què nosaltres
imitem Déu que ens ha regalat lalegria, la festa en què Déu sha fet nen
petit, un nen que ens anima a tenir confiança com els nens i ens anima
també a regalar i rebre regals. Un nen duna immensa bondat que fa
possible un cantar de lunivers i converteix en lloança els arbres del bosc.

Solidaritat amb Dit i Fet
Una pintora de Barcelona vol contribuir amb lentitat Dit i Fet i portarà una
cinquantena de quadres per exposar-los als nostres locals i vendrels. Tota la
recaptació anirà a benefici de Dit i Fet que es dedica a acollir persones que dormen
al carrer.
Els preus de les obres estaran a labast de tots i serà una bona manera de ser
solidaris amb aquesta entitat que fa tant de bé. Podrem veure lexposició a partir
del dia de Sant Esteve.
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Crònica de lexcursió al Santuari
de la Mare de Déu de Núria
Tot i ser quarts de sis del matí, ningú es queixava de lhora segurament per
les ganes de passar una gran diada entre familiars, amics i companys. Era el
diumenge 5 de juny de 2016 i esperant lautocar que ens havia de portar a
Queralbs començàvem la que anava a ser la sortida de la comunitat del Pi,
configurada per la feligresia, lEsplai del Pi i la Colla dels Gegants del Pi, al
Santuari de la Mare de Déu de Núria.
Una de les raons per matinar la teníem en què
per primer cop algunes de les figures dimatgeria
de la parròquia del Pi es desplaçaven fins a la Vall
de Núria. Ho feien els Gegants petits del Pi, lOriol
i la Laia, els quals, amb la col·laboració de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, podien
pujar al vagó de càrrega del primer cremallera del
dia, gairebé posat a disposició de tots nosaltres
atesa la seixantena de persones que ens hi havíem
desplaçat. I daquesta manera, com qui no vol la
cosa, a les 8 del matí i amb 3 graus de temperatura
que marcava el termòmetre, arribàvem al Santuari
de Núria, amb tot el dia per endavant per passar
una bona i de ben segur aprofitada jornada.
Vàrem començar fent una excursió fins arribar
al Pic dÀliga, un lloc privilegiat per contemplar
tota la Vall. Després no van faltar les visites
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obligades a lErmita de Sant Gil per deixar els
nostres petits missatges plens de bons desitjos, i
a linterior del Santuari per visitar la Mare de Déu
i, si era el cas, posar el cap a lolla i fer sonar la
campana. Tot, en part com a ritual però també i
amb més motiu, en senyal dagraïment pel moment
que estàvem vivint i alhora gaudint.
Aprofitant la finalització de la missa del migdia,
els gegants van fer els seus balls a lesplanada.
Pels geganters va ser un moment esperat, com si
els hi semblés que per no fer les seves danses no
arribava a tenir sentit la presència de les figures
en aquell lloc tant emblemàtic. Per la gent que
estava de visita per la Vall trobar-los va ser una
sorpresa agradable que, amb lajuda del sol que
va lluir durant tot el dia, feia anar de corcoll a tots
els que portaven càmeres de fotografiar o mòbils
per trobar la millor imatge.
Una vegada dinats, i com no podia ser daltra manera, vàrem acabar la jornada
amb la missa celebrada per Mn. Gaietà i cantant els goigs acompanyats de Mn.
Joan, rector del santuari. Va ser, de nou, una mostra de la fortalesa de la comunitat
del Pi, dallò que ens uneix i que alhora ens fa forts, amb lafegit en aquesta
ocasió, de poder oferir la nostra forma de ser i de fer a la Mare de Déu de Núria.
Finalment, a les 6 de la tarda ja fèiem el camí de tornada, aquest cop amb el
darrer cremallera del dia, i sense adonar-nos compte que arribaríem força tard
a Barcelona. Teníem el convenciment que la jornada havia estat especial, difícil
doblidar. I amb les piles carregades ja pensàvem en quina seria la propera que
ens tocaria fer. (Més fotos de la sortida a http://basilicadelpi.com/activitats)
Xavier López, cap de colla dels Gegants del Pi.
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Obres de la coberta de la nau principal
A primers de novembre, i després de
moltes reunions i moltes anades i
vingudes, vam poder començar les obres
dimpermeabilització i pavimentació de
la coberta de la nau principal de la
basílica.
La tela asfàltica instal·lada a
correcuita lany 2010 presentava desgast
i moltes deficiències i lestat general de
la coberta podia malmetre tot el treball
que es va fer a lintradós de la nau de
lesglèsia entre els anys 2007 i 2010
gràcies a un acord entre la Generalitat
de Catalunya i lArquebisbat de
Barcelona, que varen subvencionar a
parts iguals aquests treballs de
linterior per un import aproximat de
2.600.000 . Ara, passats quasi set
anys, es feia imprescindible aquesta
nova intervenció, doncs lacumulació
daigües en punts concrets de la coberta i les
filtracions començaven a representar una seriosa amenaça.
Les comissions de Patrimoni i
dEconomia de la parròquia,
presidides pel rector, van estar
treballant des de mitjan 2015
juntament amb el Sr. Josep Lluís
Vives i la nostra arquitecta, Victòria Bassa, per tal de presentar
el mes de novembre de 2015 el
projecte bàsic i executiu que fou
aprovat el mes de maig de 2016,
obtenint el vist-i-plau de la Direcció General de Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya i dels
Serveis Tècnics de lAjuntament
de Barcelona.
Es va demanar pressupost a
quatre empreses i finalment
Urcotex, per preu, experiència i
coneixement de ledifici es va fer
mereixedora de lencàrrec. El cost
total de la obra inclosos els
permisos, les taxes, els impostos
i direcció tècnica es situa, ara per
ara, en 263.883 .
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Comptem amb una subvenció
de 25.463  del Departament de
Cultura de la Generalitat de
Catalunya obtinguda loctubre de
2015. La resta de limport de lobra
(quasi 240.000  si no surten
imprevistos, cosa poc probable)
serà íntegrament a càrrec del Pi.
Un préstec de 200.000  del Banc Popular a retornar en cinc anys i obtingut
gràcies a laval de lArquebisbat de Barcelona i sota la cobertura dun acord
existent amb la Conferència Episcopal Española a través de cada Diòcesi ha
possibilitat poder engegar el projecte i la previsió dingressos derivats de
lexplotació turística que lany 2011 es va posar en marxa amb lobertura del
Museu, sent ja conscients de les necessitats de consolidació del temple i locals
annexos, ens assegura que serem capaços dassumir el cost de lobra i que serem
capaços dassumir també els cost de les altres
actuacions que necessàriament haurem descometre amb urgència un cop acabada aquesta. I és
que ens cal actuar a curt, mig i llarg termini en
un seguit dintervencions que ledifici ens demana:
les cobertes de les capelles laterals, la rosassa, els
vitralls, les gàrgoles i el conjunt del sistema de
desguàs, lantic cosidor...
La previsió és acabar els treballs durant el mes
de març de 2017. Mentre tant, us demanem disculpes per les molèsties que les obres us puguin
ocasionar i us volem fer còmplices de lalegria que
suposa haver pogut finalment, iniciar aquests
treballs.
Manel Grau
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Dimecres, 21
a les 19:00, Celebració comunitària de la Penitència
Dissabte 24, Missa del Gall
a les 12:00 de la nit, a la Basílica, Cant de la Sibil·la
Diumenge 25, Nadal
misses a les 12:00 i a les 13:00* a la Basílica (tarda tancat)
Dilluns 26, Sant Esteve
missa a les 12:00 a la Capella de la Sang (tarda tancat)
Dissabte 31, vigília de Santa Maria Mare de Déu
missa a les 20:00
Diumenge 1 de gener, Santa Maria Mare de Déu
misses a les 12:00 i a les 13:00* a la Basílica (tarda tancat)
Divendres 6, Epifania del Senyor
misses a les 12:00 i a les 13:00* a la Basílica (tarda tancat)
Tanquem algunes tardes de dies assenyalats
perquè els sagristans puguin celebrar les festes en família.

* en castellà

Horaris de les celebracions del Nadal

Un altre any, i ja nhem perdut el compte,
(haurem de fer recerca a lArxiu) els pares
i mares de lEsplai han tornat a pujar al
campanar per muntar-hi lestel de Nadal.
És un petit gest, tot i ser una bona feinada,
que simbolitza que Déu, fent-se home, ha
volgut donar-se a conèixer a tots els
homes.
Per això, lestel va marcar el camí als tres
reis que representen les tres races
humanes que coneixien els jueus del seu
temps.
BON NADAL!
Si voleu estar informats de totes les activitats que es fan a Santa Maria del Pi,
subscriviu-vos al nostre butlletí electrònic a www.basilicadelpi.com

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 Capella de la Sang 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

