En el camí dEmmaús
Gaietà de Casacuberta, rector
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A lEvangeli de Lluc hi trobem un dels relats més
bonics de la Resurrecció.
Què va passar als deixebles després de la mort de
Jesús a la Creu?
Dos dells fugiren de la ciutat de Jerusalem molt
tristos, desesperats, perquè la gran esperança del Regne
de Déu shavia acabat i ja no seria possible. Tant bé que
els ho havia explicat Jesús! Possiblement també Pere,
Jaume i Joan marxaren cap a Galilea, tornant als llocs
petits dels seus oficis de mar o de terra.
Aquests dos deixebles van marxar cap a Emmaús.
Tot caminant amb ells shi afegí Jesús, però ells no el
reconegueren. Jesús els demana de què estan parlant
i saturaren i li digueren: Tu ets lúnic que no saps què
ha passat a Jerusalem? Jesús els demanà què havia
passat, i li respongueren: Tu ets lúnic foraster a Jeru
salem que no saps el cas de Jesús de Natzaret, que era
un profeta poderós en obres i doctrina davant de Déu
i de tot el poble? Que les nostres autoritats el van lliurar
perquè fos condemnat a mort i el van crucificar? Nosal
tres esperàvem que Ell redimiria el triomf jueu. Un
Messies molt diferent del messianisme de Jesús. Ja fa
tres dies que ha mort i han passat coses. Unes dones
han anat al sepulcre i no han trobat el seu cos. Algú ha
dit que ha tingut una visió dàngels que deien que Jesús
viu, però ningú lha vist.
Aquests dos deixebles, en aquell moment, no
recorden el que Jesús els havia dit tantes vegades: No
us deixaré pas orfes; tornaré a vosaltres. (Jo. 14, 18ss). I també va dir que aviat tornaria a veurels (Jo. 16,
19-ss).
Aquest anònim acompanyant en el camí els comença
a parlar de tot lAntic Testament, començant per Moisès
i els profetes, i els va interpretant totes les escriptures:
una bona lliçó de la Bíblia. Tot això que els va anar dient,
anava encenent el cor daquells deixebles.

Ja arribant a Emmaús sanava fent de nit i li digueren que era tard
tot demanant-li que es quedés amb ells. Ell els respongué que no, però
ells insistiren tant que finalment es quedà a lhostal amb ells. Aquells
companys havien fet una cosa molt bona; lhavien acollit entre ells, gest
de caritat i damor. Ell es quedà a sopar. En aquella cultura, el convidat
esdevenia el cap de taula. Jesús, aleshores, feu la benedicció i compartí
el pa i el vi (cosa que ja havien vist fer a Jesús). En aquell mateix moment
sels obriren els ulls i el reconegueren, però Ell es feu invisible.
Aquesta és una de les presències de Jesús després de la Resurrecció.
Els deixebles es deien entre ells: No és veritat que el nostre cor sabrusava
quan caminàvem amb Ell?. Llavors van tornar a Jerusalem amb els
seus. Els trobaren reunits amb els onze, que deien: Realment el Senyor
ha ressuscitat i sha aparegut com ens havia promès. Després contaren
el que havien experimentat en el camí i com van reconèixer Jesús en el
gest de la fracció del pa i del vi.

El sopar a Emmaús, Velázquez, 1622-23

Jesús no ens deixa mai perquè sempre ens acompanya!

Setmana Santa 2018
Als mossens, col·laboradors i feligresos de la parròquia del Pi, us comunico
les meves opinions daquestes festes de Setmana Santa i Pasqua de Resurrecció.
Em va agradar molt el programa amb els horaris daquestes festes. La creu
va quedar molt bé i com diu el Papa Francesc: "Vull fer comprendre que la seva
vivència extrema, és a dir la creu, mort i resurrecció és un acte de fecunditat,
les seves nafres ens han guarit, una fecunditat que donarà fruit per a molts".
(de lÀngelus del 18 de març de 2018 ).
Felicito a la persona que va tenir la idea i a la que va reproduir aquesta creu
que és la mateixa que tenim a la parròquia.
Dijous Sant
LEucaristia del Senyor va ser solemne, amb el sacrifici dels feligresos que
es deixaren rentar els peus, i també de mossèn Gaietà que feia el que Jesús va
fer amb els seus deixebles. En la processó del trasllat del Santíssim vaig lamentar
que lacompanyessin poques persones, al Senyor. EI mossèn va llegir amb
dificultat, devien ser lletres molt petites. Se lentenia poc, però després va
obsequiar als feligresos amb fotocòpies del que havia llegit.
Divendres Sant
Una celebració bonica de la Passió del Senyor. No sem va fer llarga.
Participada real i amb força assistència. EI cant final que cantaren mossèn
Bigordà i Jordi Sacasas, titulat "Demà la creu florirà", va ser preciós i les veus
excel·lents. En acabar la celebració els portants de la creu, la varen posar de cara
a la gent que estaven a la plaça del Pi. Em vaig aturar i vaig contemplar aquell
acte damor que feien les persones que no entraren a lesglésia; unes estimaven
Jesús, daltres li acariciaven els braços i nhi havia bastants que feien fotografies.
Servidora, em vaig emocionar. Penso que aquella gent també estimaven a Jesús
i Ell els acceptava i volia a tots, malgrat no entressin al temple. Va ser un acte
preciós, desitjo que es repeteixi tots els anys.
Vetlla Pasqual
El llibret de guia per les lectures de la Missa
va ser de categoria, tant la primera part com la
segona. Va haver-hi bons lectors i cantors, tot
bé. En la tercera part del llibret hi va haver el
baptisme del fill del Joan (organista) i la Elisabet
(cantora), els nostres amics de la parròquia. Va
ser molt solemne, comunitari i litúrgic.
Quarta part, lEucaristia, tots els feligresos
units en Jesús, que ens posseeix i el posseïm. I
Ell ens omple del seu amor.
Finalment, les felicitacions de Pasqua. Ens
obsequiaren amb un panet molt tovet, un ou de
xocolata i un vaset de vi bo.
La vostra germana en Crist,
Miguela Monreal, S. F.

Conferència: "Les dones de Sant Ignasi i el Pi"

A finals de març de lany 1522 Sant Ignasi deixà el Monestir de Montserrat
per anar a Manresa on shi estigué deu mesos. Aquest fou el temps en que va
descobrir la seva vocació de servei a Déu.
Prop del camí de Manresa trobà una dona que lacompanyà en el seu viatge
i que el presentà a un grup de persones amigues que esdevindria cabdal per la
direcció vital que emprengué el jove Ignasi. Aquestes persones eren un grup de
dones nobles de la feligresia del Pi.
Malgrat la seva influència en la formació de lesperit ignasià, tant les seves
estades a Barcelona com la relació amb aquest grup de dones, han restat una
mica oblidats. Des de la basílica de Santa Maria del Pi i en el cicle dactivitats
de lArxiu volem incidir en aquesta relació del fundador dels jesuïtes i parlarvos dunes dames cultes que, si la història shagués desenvolupat daltra manera,
haurien esdevingut la branca femenina de la Companyia de Jesús.
Divendres, 11 de maig, a les 20:00, a la cripta.
Us hi esperem!

Festivitat de Sant Pancraç

El dissabte 12 de maig celebrem la diada de Sant Pancraç, un dels sants més
estimats i coneguts a la nostra parròquia i arreu.
La popularitat daquest sant és deguda, a la importància dels beneficis que
se li atorguen i que son claus per el benestar de les persones: salut i feina. Daquí
la invocació tant escoltada de Sant Pancraç, salut i feina al nostre braç.
Com que la festivitat sescau en dissabte, les misses del dia seran les de la
vigília de diumenge, a les 18:30 i a les 20:00.
Pel matí, es farà una pregària a les 12:00 i durant tot el dia es podrà passar
per lesglésia per venerar la imatge del sant com és habitual en aquesta diada.

Excursió parroquial a Ripoll i al Santuari de Montgrony

El diumenge 13 de maig marxem dexcursió: visitarem el monestir de Santa
Maria de Ripoll, un dels edificis més bells i evocadors de Catalunya, Contemplarem
la majestuosa portalada, la basílica i el claustre. Tot plegat, un conjunt únic.
Seguidament ens desplaçarem fins al santuari de Santa Maria de Montgrony,
on dinarem i oïrem missa. Esperem que el temps ens acompanyi i que puguem
gaudir dun magnífic dia de bona companyia.
Inscripcions a la sagristia (933 184 743) on us donaran detalls de preu i
horaris. També podeu fer-ho per correu electrònic a info@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.
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

