Resurrecció III
Gaietà de Casacuberta, rector
Introducció
Per tercera vegada escric sobre la Resurrecció per la
importància que té en la nostra fe i la importància que
té creure en el que Jesús ens ha dit. Jesús ha vençut el
pecat i la mort en la Pasqua i ens ha promès que allà on
Ell ja viu és on anirem nosaltres després de la mort.

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

1. Joan Evangelista ens va escriure un llarg relat de
ladéu de Jesús als seus deixebles. Jesús va anar a Jeru
salem i ja veia que li podia passar com als profetes de
lAntic Testament, és a dir, una mort possible. Els deixe
bles tenen por i estan angoixats. Es pregunten què faran
sense Ell. Sense Jesús queden orfes en un món jueu que
pot fer amb ells el mateix que han fet amb Jesús.
2. Jesús ha explicat on anirà, a la casa del Pare don
Ell va sortir per néixer en el si de Maria. Ell ha ressuscitat
i ha fet el que havia explicat als seus deixebles.
Els jueus religiosos creien en un futur després de la
mort. Calia ser fidels a la llei. Però Jesús ho veu duna
altra manera: el primer de tot no és la llei sinó estimar.
No són preceptes, lleis, sinó lentrega al seu Pare fent tot
allò que Ell li ha demanat. (Jo. 17,4) Aquest camí és el
que Jesús demana als seus deixebles. Però encara no
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entenen el que els diu perquè
encara no estan preparats,
encara estan en la llei. Diu
Tomàs: Senyor, no sabem on
aneu, com podem saber el
camí?. Jesús contesta Jo sóc
el camí i ningú no veu el Pare
sinó per mi. (Jo. 14, 5-6) I
també diu: Si mheu conegut
a mi també coneixeu el meu
Pare, ara ja lheu vist.
I Felip li diu: Senyor, mostreu-nos el Pare i ja en tenim prou.
Encara no han entès que Jesús està en el Pare i que el Pare està en Ell.
(Jo. 14, 7-10). Els deixebles que el segueixen encara creuen que Jesús és
un home com ells i no han acabat de saber que Jesús és el Fill de Déu
encarnat en el si de Maria. Fins la Pentecosta no ho veuran clar, fins a
rebre lEsperit Sant.
3. Quina relació tenim amb el Jesús ressuscitat? Es pot ser cristià,
celebrar amb els cristians lEucaristia dominical, donar diners a lEsglésia,
etc. i malgrat tot, durant anys i anys no conèixer a Jesús. Ens quedem en
la superfície. Conèixer Jesús no significa tenir-ne un coneixement racional
des de petits sinó un acolliment perquè Ell mogui els fils de la nostra vida.
És una relació personal amb qui ens ha creat, que ens estima molt. Aquest
amor fa que també lestimem nosaltres. De fet és Ell que ve a nosaltres si
obrim la nostra porta. A Crist lanem coneixent per etapes de la nostra
vida. És el més important de la nostra fe, trobar a Crist vivent, ressuscitat
que viu i ens acompanya sempre. Conèixer i seguir a Jesús és una expe
riència interior que ens és la Gràcia de lestada de lEsperit Sant dins
nostre. Jesús ho és tot per Sant Pau quan diu: Estic crucificat amb Crist
i visc, però ja no sóc jo que visc sinó que el Crist viu en mi. (Gàlates 2,20)
Per viure i seguir a Jesús necessitem companyia dels germans de
camí o de petits grups de lEsglésia.
Repeteixo també que Jesús ho és tot.

Concert-Conferència el proper 2 de juny
El proper divendres dia 2 de juny cloem el cicle Papers de música de lAPSMP
amb el darrer concert-conferència, dedicat aquest cop a una música molt especial,
la que tocaven els ministrils pels carrers de la ciutat, tant en actes festius com
religiosos. El conjunt de tres tarotes, un baixó i timbal participava des del segle
XVI en ocasions tan especials com lacompanyament de lÀliga de Barcelona a
les festes principals o els viàtics solemnes que es feien pels feligresos distingits.
LArxiu del Pi conserva el conjunt de partitures més important de Catalunya
daquest tipus. Podreu escoltar-les en aquesta ocasió, tocada pels ministrils de
Santa Maria del Pi, amb les explicacions de lhistoriador de lart i expert en
patrimoni festiu Daniel Vilarrúbias. Us hi esperem!

Capella del Baptisteri
Pica baptismal (s. XIV)
MiTPi-0156

Monument a la beatificació de Santa Joaquima de Vedruna

És habitual situar els baptisteris
a lentrada de les esglésies, amb una
clara intenció iniciàtica a la vida
cristiana que ja ve de molt antic: el
neòfit ha de convertir-se en un
membre de la comunitat abans de
poder participar de la litúrgia.
La primera notícia referent al
baptisteri del Pi data de 1388, quan
se nordena la construcció a la capella
dedicada a Sant Bernat i a Sant Ni
colau. La pica gòtica, de pedra, devia
esquerdar-se al segle XVII ja que al
1691 sen va beneir una de nova, feta de marbre de Carrara, que es va col·locar
a linterior de la primera.
Molts barcelonins foren batejats a
les fonts del Pi, però destaca espe
cialment Santa Joaquima de Vedruna
(1783-1854), per a la qual Josep Maria
Jujol va fer un monument comme
moratiu a la seva beatificació lany
1945, que es troba a la paret esquerra
de la capella, juntament amb les dues
llums de forja que hi ha penjades del
sostre. A més, a la paret dreta, hi ha
el monument funerari a Rosa Brocca
Sagnier (1803-1831). Una bella
memòria destil romanticista amb
motius de dol, com les torxes cap per
avall o la poncella trencada per la tija.
A la paret del fons hi ha un relleu amb
el baptisme de Crist que pagà el Comte
de Llar en memòria del seu bateig, lany
1777. Finalment, a terra, hi ha la se
pultura de Jeroni de Codina Junquer,
membre de la Reial Audiència dAragó,
mort lany 1675.
Albert Cortés

Vista general de la Capella del Baptisteri

Vaig veure que sota el llindar del
santuari naixia, al costat dret, una
font daigua, i allà on arribi aquesta
aigua tot viurà. Ez 47,1-9.12

Excursió a ...
Doncs aquesta vegada estem de pega!!
Ja vam haver dajornar lexcursió al Memorial dArgelers i a la
Maternitat dElna pel trasllat del primer, i ahir mateix, amb el temps
massa just per anunciar-vos cap alternativa, ens vam assabentar
que la nostra idea de visitar Tarragona tampoc no és viable, doncs
lhorari destiu de la Catedral no entra en vigor fins després de Corpus.
Podríem fer la visita pel matí als monuments romans (Amfiteatre i
Circ-Pretori) però no podríem celebrar lEucaristia ni fer les visites guiades al Museu
Diocesà ni a la Catedral.
Tenim un extens llistat de possibles indrets interessants per visitar que hem
anat preparant amb suggeriments de molta gent, però la logística de cercar guies
experts que amb les seves explicacions enriqueixin lexperiència, restaurants
econòmics i de qualitat en diumenge i llocs on poder reunir-nos per dir la missa
no la podem improvisar.
Així doncs, us demanem disculpes per no poder anunciar-vos avui el lloc de
lexcursió parroquial del diumenge 11 de juny, i us emplacem a restar pendents del
correu electrònic (emetrem un butlletí així que ho tinguem tot quadrat) i de
lencartament que la setmana vinent trobareu en aquest mateix full on ja us podrem
donar els detalls de la sortida. Si ho voleu, també podeu trucar a 933184743 i
demanar-nos informació.

El Plat del Pobre
Avui volem fer-vos unes lletres dagraïment a tots els que sou sensibles i
col·laboreu amb la vostra aportació a lObra del Plat dels Pobres Vergonyants,
ajudant a famílies i gent gran que, en silenci i amb tota la dignitat estan passant
per una situació precària. El Plat de Pobre mensualment entrega a cada família
una aportació econòmica.
En nom de la Junta, donem les
gràcies a tots vosaltres que feu pos
sible que lObra segueixi vetllant per
tantes famílies en veritable necessitat.
El President
Aquí teniu un resum dels moviments
de lexercici 2016.

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.
Plaça del Pi, 7
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

