AHIR,
AVUI,
DEMÀ

Núm.

736
1
gener
2017

Oh Maria!
La més pobra de totes les serventes del Senyor!
Pregueu per mi perquè el meu cor
es desprengui dels béns de la terra i,
ben buit de totes les coses d'aquest món,
pugui enriquir-se de totes les virtuts.
Permeteu que m'agenolli als peus de la menjadora
per adorar-hi l'infant Jesús.
Deixeu-me contemplar aquest infantó,
aquest Jesús dels petits i dels pobres,
aquest tresor d'aquells que no tenen tresors,
aquest pa deliciós dels miserables
que fan fortor d'indiferència,
aquest pastor de les ovelles perdudes
que ve per a obrir-los la cleda de la misericòrdia.
I vós, benaurat Sant Josep,
que amb amor prepareu el bressol de l'infant Jesús
en aquet pobre estable,
ajudeu-me a preparar el meu cor
que està destinat a ser la llar de lInfant diví
i que jo, amb el meu fervor i el meu amor,
pugui suplir la meva nuesa i la meva pobresa.
Antoine Chevrier (1826-1879)

Santa Maria Mare de Déu,
patrona de la nostra Basílica parroquial I
Gaietà de Casacuberta, rector
Jordi Sacasas, arxiver
Amb lajuda del nostre arxiver Jordi Sacasas estem mirant darreglar
un autèntic embolic relacionat amb la titular de la Basílica.
1. És evident que la festa més antiga de la nostra Basílica parroquial
és la festa de Maria Mare de Déu, la Marededéu dagost; és la Mare de
Déu amb el seu fill que presideix el presbiteri: és la Mare de Déu del Pi.
Sembla també evident que des de linici de segle XIV, la imatge de la
Mare de Déu del Pi estava situada al presbiteri de la Basílica.
És una escultura tallada amb una pedra tova i alhora policromada que
té un gest molt bonic; ens vol ensenyar el seu Fill que per a Ella és el que
és important perquè és el camí que ens porta a Déu.
Per què creiem que aquesta imatge era a dins de lesglésia?
Perquè a fora on lhem pogut veure fins no fa gaire no hauria
aguantat els anys de desgast i, perquè, en ser policromada, costa concebre
que fos dexterior.
És una imatge gòtica de mitjan segle XIV diferent de les romàniques,
on la Mare de Déu porta el seu Fill a la falda. En les marededéus gòtiques
catalanes, habitualment la Mare dreta porta el seu Fill a coll.
És important que entenguem que no hauria aguantat sis segles si
hagués estat sempre a fora, tot i que possiblement va ser fora molt de
temps, segurament des de 1735. Com que estava molt malament lhem
restaurada i lhem situat on hauria dhaver estat sempre: ara la veiem
molt bé al presbiteri.
La marededéu que des de 1973 fins a 2012 va presidir el presbiteri és
obra de lescultor Enric Monjo. Ara lhem baixat i hem vist que era una
Immaculada Concepció perquè està sobre un món blau amb les estrelles.
De fet també és la senyera dEuropa, que és el símbol de la Mare de Déu
Immaculada. Aviat la tornarem a veure sota la rosassa.
2. En el segle XIX, Pius IX va proclamar el dogma de la Immaculada
Concepció de Maria.
Pius XII, el 8 de desembre de 1950, va proclamar el dogma de Maria
Assumpta al Cel, oficialitzant una devoció molt antiga dels cristians. Des
de llavors, la Mare de Déu Assumpta ha esdevingut la festa del 15 dagost.
3. Aquí al Pi sempre hi havia dues festes de Maria: la del 15 dagost i
la de la Mare de Déu dels Reis (però aquesta era una equivocació perquè
era la festa de lEpifania, molt important per als ortodoxos perquè és la
festa de Jesucrist en la seva manifestació a tots els pobles de la Terra).

4. Pius XI va instituir la festa de Maria Mare de Déu el dia 11 doctubre
de 1931 tot recordant el XV centenari del moment en que aquest dogma
es proclamà solemnement, durant el Concili dEfes de l'any 431.
Pau VI, després del Concili Vaticà II, en la reforma del ritual romà
(1967-70) va traslladar aquesta festa al dia 1 de gener octava de Nadal
atorgant-li també la voluntat de celebrar la pau universal. En aquest
sentit és significatiu el seu primer discurs en la Jornada Mundial de la
Pau. De fet, precisament el dia 1 de gener de 1968, en la primera festa de
Santa Maria, Pau VI parla del que va dir Joan XXIII a lEncíclica Pacem
in Terris.
CONCLUSIÓ
És molt encertat el que va fer Pau VI. Aquesta festa és la més antiga
de la història de lEsglésia. En parla ja al segle III Orígens, un dels pares
de lEsglésia, al segle IV Dionís dAlexandria, Atanasi també, al segle V
Sant Agustí i al segle VI és celebrada a tot arreu.
Tota aquesta història ha provocat molts canvis: queden definitivament
fixades la festa de la Immaculada el 8 de desembre i lAssumpta el 15
dagost.
Celebro que Pau VI lligués Santa Maria Mare de Déu amb la Pau. És
el primer dia de lany i, per a nosaltres, la festa patronal: Santa Maria del
Pi se celebra el mateix dia que se celebra el dia de la Pau al món.
Tres tipus comuns de representació de la Mare de Déu:
Tron de saviesa
(Nikopeia)

Verge conductora
(Hodigitria)

Verge de la tendresa
(Eleusa)

El Cant de la Sibil·la
Segons consta al nostre Arxiu, ja cap a l'any 1550 es feia al Pi el Cant de la
Sibil·la. La passada nit de Nadal, abans de la Missa del Gall, vam recuperar
aquesta tradició, que va ser molt ben rebuda per tots els que hi vam assistir. La
preciosa veu de Mariona Segarra, magistralment acompanyada a l'orgue per en
Joan Cabó, ens van ajudar a posar-nos en situació per commemorar tots junts
el Naixement de Jesús. Esperem que aquesta recuperació esdevingui tradició.

La Marató de Donants de Sang vol remuntar
les reserves després de Festes
 El Banc de Sang organitza la Marató 2.0, la campanya de donació més gran de
lany, del 13 al 20 de gener.
 Divendres 13 i dissabte 14 de gener es podrà donar sang per primera vegada
a lAjuntament de Barcelona i al Palau de la Generalitat.
 La campanya es fa després dunes Festes de Nadal en què les donacions shan
reduït un 25% i han situat les reserves en un nivell baix.
Des que el passat mes de juny vam fer al Pi la primera campanya de donació
de sang dins una església, els nostres vincles amb el Banc de Sang shan fet més
estrets. Ara ens demanen que col·laborem en aquesta Marató. Us en fem coneixe
dors, us animem a fer aquest petit
gest de gran transcendència i us
demanem que en feu la màxima
difusió entre els vostres coneguts.

Col·laborem amb Dit i Fet i
sortim guanyant-hi tots
Des del dia de Sant Esteve, podeu col·laborar amb
Dit i Fet, una comunitat de convivència i dautoajuda
autogestionada que camina amb pas ferm cap al seu
30è any de dedicació a persones en situació dexclusió
social o sense recursos. Disposa dun servei de rober
popular, un menjador social i despais de trobada que
enforteixen la xarxa social, especialment amb veïns
i daltres col·lectius que treballen en el mateix àmbit.
I ara, aquesta col·laboració, ens pot representar un bon benefici, doncs la
pintora Teia C. ha fet donació de part del seu fons dobres a loli de gran bellesa
que es poden adquirir a preus assequibles a totes les butxaques. El 100% de la
recaptació es destinarà a Dit i Fet.
Passeu per Santa Maria del Pi i demaneu al personal de lentrada o al sagristà
per lExposició de quadres de Dit i Fet. Us acompanyaran als locals on estan
exposades les obres i allí podreu escollir entre una cinquantena dobres i fer el
vostre donatiu.
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de misses

On som?
BASÍLICA
Plaça del Pi, 7

Despatx parroquial

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

