El que ens ha deixat el Nadal
Gaietà de Casacuberta, rector

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

Hem bastit el pessebre en un angle
del menjador, sobre una taula vella,
el pessebre mateix de cada any
amb la mula i el bou i l'Infant
i els tres Reis i l'estrella.
Hem obert innombrables camins,
tots d'adreça a la Cova,
amb corrues de vells pelegrins
-tots nosaltres- atents a l'auster caminar de la prova.
I en la nit del misteri hem cantat
les antigues cançons
se la mula i el bou i l'Infant i els tres Reis i l'estrella.
I oferíem la nit amb els ulls i les mans.
I cantàvem molt baix, amb vergonya potser
de saber-nos germans
de l'Infant i de tots en la nit de la gran meravella.
Miquel Martí i Pol
Perdoneu-nos aquest llarg retard de larribada de
lestimat full de la parròquia AHIR, AVUI, DEMÀ.
Sabem que és estimat perquè alguns de vosaltres ens ho
demaneu. Ens dèieu: ja?
Alguns de nosaltres hem anat justos de salut i també
ocupats en coses que estàvem vivint tots plegats.
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1. Per primera vegada intento fer un resum de la
riquesa dels Evangelis tan bonics de Nadal. Són els
Evangelis de la infantesa de Jesús, acompanyat de Maria
i Josep. Durant una quinzena hem pogut experimentar
com Déu ens ha estimat enviant-nos el seu Fill, Jesús.
2. Enmig de la vida de cada dia ens arriba lentran
yable festa de la nit de Nadal acompanyats de la Sibil·la.
Neix el Fill de Déu i el Fill de Maria en una menjadora
duna cova.
Neix Jesús per quedar-se
per sempre entre nosaltres,
pobres i pecadors, acompan
yats pels missatgers (àngels)
i els pastors. Acollim aquest
infant en el nostre cor i la
nostra fe, en uns dies en els

Mare de Déu dels Àngels, Catedral de Tortosa, Pere Serra.

tantes persones que fugen de la guerra o de la fam. Temps de silenci,
aprenent de Maria conservant aquests records i els meditem.
3. Aquests dies també celebrem la festa de la Sagrada Família. Jesús
és el punt de referència de tot cristià. Jesús viurà en una família amb
Maria i Josep. Ells són també una referència en un món on hi ha famílies
de molts colors. Però aquesta família tenen els tres una cosa igual: Jesús
accepta el que el Pare li ha demanat, com també Maria i Josep, que fan
el que Déu els ha demanat. A Josep, Déu li parla en somnis (amb nosaltres
també pot fer-ho així). Josep no entén el que Déu li demana però ho fa.
Diu com Maria: Sí! Josep tindrà cura de Jesús i de Maria.
Déu ens ha fet a nosaltres lliures, però ens pot demanar algunes coses
millors que les que nosaltres decidiríem. Josep i Maria no ho van viure
fàcilment. El futur de Maria ja li diu Simeó en el Temple, una espasa et
traspassarà lànima com el sofriment de tantes famílies dahir i de demà.
4. La paraula Epifania vol dir esplèndida manifestació del que està
amagat el naixement del Fill de Déu. Els Evangelis diuen que a Jesús
només el van veure els pares i els pastors. LEpifania amb els Reis que
vénen de lluny i són pagans és que un dia els arriba la llum de lestrella.
Els reis són tots aquells que han trobat un dia lEvangeli i tants pobles
que seguiran a Jesús.
Tots nosaltres trobem persones que busquen el camí per trobar la
veritat; Déu.
Els pastors van a buscar, van trobar i després ho van encomanar a
tots els qui trobaven.
En lEuropa actual, els cristians han de ser com els pastors que hauran
devangelitzar. És el futur si volem que el cristianisme continuï viu a
Europa. Serà un pecat si no fem aquesta tasca. El Vaticà II ja ho va veure.
5. Maria Mare de Déu és també en el
primer dia de lany una festa del segle IV
que Pau VI va tornar a posar com la més
important de Maria. A la vegada va fer que
daquest dia en ressaltés la importància de
la pau. Poc a poc, aquesta festa haurà de ser
la Festa Major del Pi.
Maria del Silenci, Maria de la Pau, Maria
del Sofriment acompanyant el seu Fill a la
Creu, veient la injustícia que han fet al seu
Fill.
6. Sant Esteve, primer màrtir dels cris
tians. Arriben a Jerusalem els helenistes, de
llengua grega i amb una gran cultura pròpia.
Són segurament grecs de la diàspora que
tornen a la seva terra jueva a Jerusalem.
Segurament es converteixen al cristianisme
naixent, segons diu Joan Crisòstom.

Els apòstols van crear set
diaques perquè es preocupessin
dels pobres, deixant per als
apòstols lanunci de lEvangeli
(la Paraula) i la pregària.
Un daquests diaques va ser
Sant Esteve.
Pocs anys després de la
mort de Jesús, sinicia a Jeru
salem una gran persecució
contra els helenistes com Esteve.
Esteve seguí a Jesús criticant la
Lapidació de sant Esteve (s.I), Sant Joan de Boí
llei de Moisès i el final del
Temple, ja caduc. De fet, el seu discurs també és el que farà Pau quan es
converteixi poc després.
Els apòstols de llengua aramea estan molt tancats i no són perseguits.
El discurs dEsteve va més enllà que el dels apòstols. Al primer màrtir
el van matar a cops de pedra perquè els del temple i el Sanedrí no podien
acceptar el que predica Esteve.
Pau és allà lluitant contra els cristians, posant a persones a les presons.
Els helenistes cristians fugen de la persecució. Fugen a Judea, a
Samaria i a terres paganes. Aquesta mort dEsteve i la persecució porta
lanunci de lEvangeli. Diuen els castellans no hay mal que por bien no
venga. La coherència dEsteve i la seva santedat podien haver ajudat a
Pau a la seva conversió.
7. Després que Joan Baptista fos empresonat, Jesús anà a Galilea.
Ho va preferir perquè no ho veia tan difícil com Jerusalem, per proclamar
lEvangeli de Déu i dient Sha acomplert el temps i és a prop el Regne
de Déu. Convertiu-vos i creieu. Creieu en el missatge joiós.

XXII Retaule de Sant Josep Oriol
Amb prou feines falta un mes pel dissabte 17
de març, diada del Retaule de Sant Josep Oriol,
el drama sacre en que rememorem vida i miracles
del Doctor Pa i Aigua i que celebrem enguany per
vint-i-dosena vegada.
Els assaigs han començat i la maquinària del
Retaule s'ha posat en marxa: decorats, vestuari,
actors, director, regidors, cavall, permisos, llum i
so, subvenció de l'Ajuntament, cartelleria, fi
nançament, pa beneït, processó, Esplai i Geganters,
músics i instruments... I més...
Aquest any hi ha novetats que seran molt evi
dents i de les quals no us en fem cap avançada,
però, com sempre, si podeu donar-hi un cop de
mà, segur que trobem feina per a tots.
Més informació al proper full!

El sopar
El 9 de gener del 2018, els qui treballem al Pi ens vam trobar per sopar junts com
fem cada any per Nadal.
Com totes les bones famílies ens estimem, fins i tot al Pasqual, ens enfadem poc,
ens ho perdonem tot i anem tirant endavant la Basílica.
A molts no ens agraden els sopars dels treballadors amb lamo. Preferim dir-nos:
Eh, què, busquem dia per anar a sopar?. Al final ho hem fet i jo torno a arribar tard
altra vegada. Ens costa trobar el dia perquè per Nadal, aquests dies tan bonics, hi ha
molta feina i també necessitem temps per estar amb les nostres famílies.
Tots fem el que ens toca fer, però entre tots ho fem tot, cadascú amb les seves
capacitats.
A vegades em pregunto com ens trobem en un món tan religiós i alhora com tirar
endavant amb el museu per tal de tenir diners per aconseguir que no caigui la Basílica
i que cada dia sigui una mica més maca.
Veig que estem contents i així ens veuen els qui vénen al Pi, a qui intentem servir
de la millor manera. Ens coneixem
fins i tot amb les famílies, fins i tot
la del Sergi.
Hem viscut dies difícils, però
gràcies a lamistat ens hem anat
acompanyant.
És així que aquesta família ens sabem
estimats, encara que no es vegi i no
ens ho diguem sovint.
Així ho veig!
Gaietà

Recés de Quaresma
El proper diumenge 25 de febrer,
segon de Quaresma, mossèn Josep
Bigordà dirigirà el recés d'aquest
temps litúrgic que ens ajudarà viure
la plenitud de Crist en nosaltres i
entre nosaltres. Serà a les 10 del matí
a la Capella de la Sang.
Hi sou tots convidats.

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

