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Introducció:
Quan jo era bastant petit, recordo que a lescola ens
presentaven un Déu del qual teníem por. Això ha passat
a molta gent del meu temps. Ha estat molt important el
que ha fet el Bisbe de Roma, Francesc, de parlar sempre
del Déu de la Misericòrdia, que ha ajudat molta gent a
estimar molt més el Déu Pare. A mesura que coneixem
millor Jesucrist, tot això va millorant. El Concili Vaticà II
ens ha ajudat molt a viure una fe molt més madura.
1. LEsperit Sant és la tercera persona de la Trinitat,
és la menys coneguda a casa nostra per les comunitats
(molt diferent dels cristians ortodoxos, que el coneixen
molt millor).
2. LEsperit Sant ha estat sempre present en els mo
ments més important de la història sagrada, de la fe, en
lAntic i en el Nou Testament. LEsperit Sant sempre va
acompanyar Jesucrist, a lEsglésia des del seu començament,
a la mort de Jesús i després va acompanyar els apòstols
que Jesús va enviar al món per fer conèixer lEvangeli.
3. Jesús havia dit als seus deixebles que els enviaria
el Defensor per tal que els acompanyés sempre. LEsglésia
ho va veure en el moment que Jesús fa el darrer sospir,
quan ja està arribant al costat del Pare. Com Jesús va
donar lEsperit Sant? Quan un soldat li va travessar el
costat amb una llança en
sortí sang (símbol de
lEucaristia) i aigua (símbol
del baptisme pasqual). Allà
fou donat lEsperit Sant
promès (Jo. 19, 34).
Jesús també donà
lEsperit Sant quan ja res
suscitat es va aparèixer als
deixebles (Jo. 20, 22).
4. Jesús va venir al
món a fer moltes coses,
una delles molt important:
volia que coneguéssim el
Déu Pare i lEsperit Sant.

La Pentecosta en una representació ortodoxa

En les eucaristies dominicals i festes importants proclamem tots junts el
Credo, que és la nostra fe. Al final diem: Crec en lEsperit Sant, que és
Senyor de vida i és la tercera persona de la Trinitat.
Les tres persones van sempre juntes com veiem en el senyal de la creu:
en nom del Pare, del Fill i de lEsperit Sant.
5. Ja hem dit que el símbol de lEsperit Sant és laigua. Sense aigua el
nostre cos moriria. Sense lEsperit Sant, sense el nostre interior viu, ens
marciríem. Cal sempre laigua plena com un pou de vida. Daquesta aigua
en podem viure espiritualment. Hi ha persones que no coneixen lEsperit
Sant i daltres que no lescolten, perquè Déu ens ha creat lliures i podem
decidir beure o no beure daquesta aigua.
Diu Sant Agustí: LEsperit Sant és amb mi, més íntim que la pròpia
intimitat i superior al més alt que hi ha en mi.
6. Ell ens inspira en el silenci de la pregària i en els esdeveniments. Ell
és la veritat i ens ajuda a viure amb ella. Ens ajuda a estimar fins i tot els
enemics, ens obre els ulls per fer el que Jesús feia: anar a buscar les ovelles
perdudes que trobem al llarg de la nostra vida. LEsperit Sant també ens
encamina a seguir les ensenyances del nostre únic mestre, Jesús.
Ell és el nostre amic, el nostre company en el camí de la vida, com fan
els bons amics. Ell és amb nosaltres en els temps tristos de la nostra vida
i també en els moments dalegria. Ell ens va recordant el que ens diu
lEvangeli, que sobretot interpreta el que Jesús ens demana i ens explica
com podem fer-ho. Ell ens mantindrà vius en lensenyament de Jesús (Jo.
14, 26). Els apòstols i els deixebles poden recordar tot el que va dir gràcies
a lEsperit Sant. Jesús els va prometre que no quedarien orfes (Jo. 14, 18).
I així ens van regalar els Evangelis.
Conclusió: Rebre lEsperit Sant significa
també acollir-lo, tot i que per acollir-lo cal
rebrel de cor i en totes les seves dimen
sions. Diu lEvangeli de Joan que Jesús
encara té moltes coses a dir-nos i això és
un do, un gran regal per a tota una vida,
curta o llarga, per arribar a una fe i a una
experiència daquesta fe.
Si recordeu la trobada de Jesús amb la
Samaritana (Jo. 4), ella comunica als seus
veïns que ha trobat el Messies però, des
prés, ells li diuen que creuen en Jesús no
pel que ella els ha dit sinó pel que han
experimentat en trobar-lo, reconeixent
que és el Salvador del món.
Els cristians hem dagrair tot el que ens
ha donat el Pare amb Jesucrist i també
la tasca de lEsperit Sant.

Històries del Pi

El campanar (6)

El campanar ens ofereix una altra
pista que ens indica que complia més
funcions que la de tocar campanes.
Aquesta ens va costar molt de per
cebre fins que no vam veure la planta
de la torre sobre plànol: lorientació
del campanar no és la mateixa que la
de lesglésia i per tant no discorre en
paral·lel, sinó que adquireix una
postura excèntrica respecte al cos de
la nau. Això és degut a que lorientació
N
està perfectament alineada amb els
quatre punts cardinals i als vuit vents,
conferint-li, de nou, una qualitat única
i distintiva al nostre campanar res
pecte als altres. El propòsit que mo
tiva aquesta característica encara sha destudiar en profunditat, però es pot
relacionar amb la possible funció de la torre pinenca com a comunidor, és a dir,
per conjurar la pluja, aturar les tempestes destructives i beneir el terme parroquial.
Una cosa gens estranya en una part de Barcelona on lagricultura hi tenia un
paper destacat, especialment en la part del Raval i les hortes de Sant Antoni
(recordem la importància del gremi dels Hortolans a la nostra parròquia).
Encara podem parlar duna funció més que es coneix prou abastament: els
pisos del campanar eren un lloc idoni per utilitzar-los com a golfes de la casa, i
per tant molts objectes que shavien espatllat, havien perdut lús, o simplement
es consideraven vells es guardaven aquí. No coneixem com era el mobiliari
interior de les sales, però imaginem que hi podria haver caixes, baguls, armaris
o prestatgeries on guardar tots aquests objectes. Durant lincendi de la basílica
de 1936 el campanar no va cremar, i tot el que contenia va salvar-se de la
destrucció. Peces que avui en dia considerem cabdals dins del patrimoni del Pi,
com per exemple lantic retaule dels Sants Joans, del segle XVI-XVII, procedent
de lactual capella de Santa Joaquima de Vedruna, els pavesos medievals, que
són peces úniques a tot
el territori català, i molt
especialment els ge
gants del Pi, redescoberts durant la dècada
de 1950 i restaurats per
lAssociació dAmics
dels Gegants del Pi per
a que tornessin a sortir
al carrer, com fan ecara
ininterrompudament
des de lany 1960.
Albert Cortés

Lenèrgica condemna dels profetes a la opressió dels pobres
Com de vigents son avui les paraules dIsaïes i daltres profetes a lAntic
Testament referides a la opressió dels pobres i com de punyent és la crítica social
i política que fan dins el seu missatge religiós!
Vegem-ho aquí: El Senyor ve a demanar comptes als ancians i als caps del
poble: «Vosaltres heu devastat la meva vinya, ompliu les vostres cases amb
allò que heu robat als pobres.
Amb quin dret tritureu el meu poble i esmicoleu els indefensos? Us ho
pregunto jo, el Senyor, Déu de lunivers.» (Isaïes 3:14-15)
I també aquí: El dejuni que jo aprecio és aquest: allibera els qui han estat
empresonats injustament, deslliga les corretges del jou, deixa lliures els oprimits
i trosseja jous de tota mena.
Comparteix el teu pa amb els qui passen fam, acull a casa teva els pobres
vagabunds, vesteix el qui va despullat. No els defugis, que són germans teus.
(Isaïes 58:6-7)

Concert de Gospel solidari
El diumenge 27 de maig, a les 18:30 i dins la iniciativa de recaptació de fons
per a la construcció del centre doncologia infantil de Sant Joan de Déu, acollirem
a la Basílica un concert de gospel a càrrec del Free Choir (http://freechoir.cat/),
una associació coral nascuda lany 2015 al barri de Sarrià i que aplega una
seixantena de persones apassionades per la música i amb moltes ganes de cantar
i passar-sho bé cantant.

Vine a donar sang a la Basílica del Pi
El proper dissabte 9 de juny farem a la Capella de la Sang i amb el Banc de
Sang i Teixits la tercera campanya de donació de sang a casa nostra.
Veniu pel matí de 10:00 a 15:00 i participeu en aquest acte tant solidari,
ajudant a SALVAR VIDES, perquè:
Cada dia calen 1.000 donacions per garantir que tothom tingui sang quan la
necessita per a intervencions quirúrgiques, per a tractaments oncològics, per a
transplantaments i en cas daccidents greus.
Podem donar sang si tenim entre 18 i 70 anys i pesem 50 quilos o més. Per
donar sang no cal estar en dejú. Més informació a donarsang.gencat.cat

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 info@basilicadelpi.com

