Trinitat i Corpus Christi
Gaietà de Casacuberta, rector
Introducció:
Des de Rams fins a Corpus hem trobat com cada any
unes lectures i uns Evangelis que ens han ajudat a fer
forta la nostra fe. Ara començarem les lectures i Evangelis
dels diumenges durant lany. Són uns Evangelis amb els
quals entrem a fons en el seguiment de Jesús.
Aquí faig un resum dels Evangelis de les festes de la
Trinitat i Corpus Christi:
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La Trinitat, oli de L. Antoni Planes (s. XVIII)

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

I. LA TRINITAT
1. La Bíblia, la Paraula de Déu, ens parla dun Déu
viu, però ens podem preguntar si Déu viu sol. Un Déu
que seria solitud podria interessar-se per nosaltres?
Sense experiència destimar, ens estimaria? No és així.
Déu és viu, ens ha creat perquè vol estimar a molts, podríem dir a tots.
Déu és eternitat que ha viscut amb iguals i alhora
diferents. Déu és una família que des de sempre és una
petita comunitat de tres persones que shan estimat del tot.
2. Déu ha volgut crear uns éssers a la seva imatge i
semblança per estimar del tot una humanitat immensa.
Ell és el nostre Pare. A lAntic Testament veiem com
parla amb Moisès, als profetes, etc.
Déu Pare ha vist la necessitat de demanar al seu Fill
que vingui al nostre món per ser carn de la nostra carn,
solidari amb nosaltres perquè ens en sortim . Molts dels
seus fills necessiten veure com Déu ens estima i ens ajuda
a estimar, gràcies a lexemple de com ens estima i ens
ajuda el seu Fill, Crist.
El Nou Testament ens ha fet Déu Pare molt més proper,
perquè Crist ens ha parlat
molt dEll. Crist ha volgut ser
germà nostre, i per tant no
saltres som també fills de Déu.
Ell ens ha ajudat a actuar per
fer un món al seu gust.
El Fill ens ha promès, en
morir a la Creu, que no ens
deixaran sols. Efectivament,
Déu és cada dia amb nosal
tres, ple de vida per ajudarnos en tot. És lEsperit Sant
qui ens ajuda a seguir Jesús,

II. CORPUS
1. Mentre menjaven en el Sant Sopar, Jesús els va dir: Preneu aquest
pa i els el donà tot dient: Preneu, això és el meu cos. Després prengué
el calze i els diu: Això és la meva sang.
2. El Sant Sopar el trobem en els Evangelis de Mateu, Marc i Lluc.
Joan parla del Lavatori dels Peus als deixebles i de com Jesús va dir-nos
com els va estimar.
3. A lAntic Testament és molt important la festa de Pasqua. És la
història. És un record, un memorial, que neix quan Déu veu el seu poble
explotat pels egipcis i decideix cridar Moisès per alliberar als seus fills.
Moisès va ser acompanyat per Déu, van sortir dEgipte i van començar
el camí cap a la Terra Promesa.
Des de llavors, cada any els jueus i encara avui dia celebren la Pasqua,
que vol dir pas o passatge. És una festa familiar per recordar, és un
memorial, és una nit amb la lluna plena, en la qual ofereixen un anyell
jove.
4. La nostra Pasqua cristiana és un pas de la mort en Creu a la
Resurrecció de Crist. El Sant Sopar amb el pa i el vi és un cos entregat i
una sang vessada donant vida. Però no és un record, un memorial (Antic
Testament), no és el record dun esdeveniment històric, no és això. Jesús
va voler que cada vegada que estem en la comunitat, en combregar
mengem el Cos de Crist i quan bevem el vi beguem la Sang de Crist. Ell
ho ha volgut així. Això és el que creiem.
5. És també Resurrecció perquè Crist ha estat obedient fins al final
que ha donat la vida, sense desdir-se de tot el que havia dit i fet.
6. Jesús és present en els pobres, en els malalts o en els que són a les
presons. Però la presència més important de Crist és el pa i el vi (Cos de
Crist i Sang de Crist): LEucaristia.
7. Joan no explica el Sant Sopar, però sí el Lavatori dels Peus. És
un símbol molt important que ens ha escrit (podria ser també un
sagrament). Rentar els peus als deixebles també ho hem de fer nosaltres.
Rentar els peus és estar amb els pobres i els necessitats. Jesús ens diu
com ha estimat els seus deixebles. Diu: Estimeu-vos els uns als altres
com jo us he estimat. Això és caritat, és estimar fins al final, fins i tot
els enemics. Jesús ha estimat del tot.

Lou com balla de la catedral

a conèixer millor lEvangeli i a in
terpretar-lo.
LEsperit Sant és dins nostre.
Laigua és el seu símbol. Si volem,
podem beure daquesta aigua, però
si no en bevem perquè no la co
neixem o perquè no la volem, Déu
ens dona la llibertat per fer allò que
vulguem fer.
La Trinitat ens ha ajudat a con
templar el Misteri de lamor del Pare, el Fill i lEsperit Sant.

Extracte de la crònica de lexcursió a Ripoll i Montgrony*
El passat 13 de maig, es va dur a terme la sortida al Monestir de Santa Maria
de Ripoll i al Santuari de Santa Maria de Montgrony, els dos al Ripollès.
Ens vàrem trobar a plaça Catalunya, i el dia es presentava rúfol i fresc,
tenint en compte que estem a la primavera. Vàrem haver desperar una mica en
sortir perquè lautocar era massa gran per accedir amb garanties a Montgrony.
Va venir un vehicle més petit i finalment va començar lexcursió. Primera parada,
a lHostal Quatre Carreteres, entre Balenyà i Tona. Osona ens rebia amb boira
ploranera de les de veritat que presagiava el pitjor. Després dun bon esmorzar,
continuàrem camí cap a Ripoll. La climatologia seguia adversa i la nostra
preocupació era evident, però al cap duns quants quilòmetres, a mesura que
pujàvem de cota, el temps començà a millorar. Poc a poc, el cel es va anar aclarint,
i ja entrant a Ripoll, es va presentar dun blau intens, amb un sol radiant i
lluminós, que ens va omplir lànim de joia. Certament, Deu i la mare natura
varen voler premiar-nos. Es que...la gent del Pi, com diria El Foraster...sou
molt bona gent
En arribar a Ripoll ens esperava una noia, guia turística local. Començà les
explicacions històriques i simbòliques dels relleus de la portalada, autèntic
símbol del Monestir i joia del nostre romànic. Seguí la visita al magnífic claustre,
un lloc que transmet una gran pau i serenor i després vàrem vistar lesglésia,
duna bellesa austera i corprenedora amb la tomba de Guifré, la Necròpolis,
etc. La visita va cloure amb un audiovisual que ens va situar en el context històric
del Monestir, des dels inicis fundacionals fins la seva darrera reconstrucció.
Tornada cap al punt de trobada amb lautocar, passant pel pont sobre el riu
Ter i continuem viatge fins al poble de Gombrèn i dallà, desviació i carretera
amunt cap a Montgrony. A mesura que pugem, podem contemplar la bellesa del
paisatge, però també la sinuositat de la carretera. Certament va ser una bona
decisió el canvi dautocar abans de sortir de Barcelona. Potser ens hauria tocat
anar a peu des de Gombrèn!!! Al baixar de lautocar contemplem la majestuositat
del paisatge i fem fotos. Fantàstic!!! Quin dia!!! El cel blau intens, un sol lluminós,
els prats verds, i a la distància llunyana els cims més alts nevats (i al mes de
maig!), com el Pedraforca, majestuós. Això si, amb força vent !
Entrem a lhostatgeria per fer un bon dinar, en un ambient dallò més
animat, explicant vivències antigues del barri i després duna lleugera sobretaula,
ens disposem a pujar les escales i el camí cap a lermita on gaudim duna valuosa
explicació den Jordi Sacasas. La tarda continua magnífica. El silenci nomes és
trencat per les nostres veus i el so del vent. Davallem cap a lesglésia que hi ha
a la balma i allà, celebrem la missa amb mossèn Gaietà.
En acabar, baixem fins a l autocar i enfilem carretera cap a Barcelona. Així
va ser aquest magnífic dia.
Si em permeteu una petita llicència personal, voldria agrair a tota la
comunitat lacolliment tant bo que vaig tenir. Feia molt de temps que no sortia
fora de la ciutat. He estat molts anys cuidant el meu estimat pare, (des de la
mort de la meva estimada mare). Ara fa uns mesos que ell també ha mort, i el
seu record em va acompanyar tota la jornada.
Així doncs, aquest dia el vaig gaudir entre el goig destar ben acompanyat, i
lenyorança del record dels qui estimes.
Gràcies a tots, de tot cor.
(* Crònica sencera i fotos a www.basilicadelpi.com/activitats)
Jordi Munné

Justícia i llibertat. Creences compartides
Lhonestedat, la caritat, la misericòrdia, la justícia, la llibertat, el diàleg... són
creences compartides i un imperatiu moral i espiritual per a la construcció de
la pau social. Des daquest convenciment comú, persones de diverses religions
volem fer la nostra aportació per denunciar lempresonament dels dirigents
polítics i socials catalans i la vulneració dels seus drets i els de les seves
famílies, especialment dels infants. I per demanar una resolució del conflicte
polític duna forma digna i no violenta. Ho farem des de lexperiència que
compartim les tradicions religioses: la pregària.
El dimarts 19 de juny a les 20h. convidem a tothom a afegir-se a una
pregària interreligiosa a la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona. En lacte
hi participarem persones de diverses tradicions: catòlica, protestant, ortodoxa,
musulmana, jueva, budista i sikh. En un ambient de silenci, recolliment
i pregària, cadascú aportarà la seva vivència
espiritual per ajudar-nos a viure aquest moment
i per donar suport a les famílies que més
ho pateixen. La celebració comptarà també amb
diverses intervencions musicals coordinades
pel compositor Bernat Vivancos i es tancarà
amb una versió per a ensemble de violoncels
del Cant dels Ocells. La periodista Mònica
Terribas presentarà lacte.
La celebració té el suport de lAssociació
Catalana pels Drets Civils que agrupa les
famílies dels presos i exiliats.

Campaners del Pi
El 9 de juny Santa Maria del Pi va patir el bombardeig més terrible del setge
de 1714. Com cada any els campaners del Pi a les 21,04 faran el toc d'Oració en
memoria de totes les víctimes del setge.

Concert del Cor UB
El Cor de la Universitat de Barcelona, dirigit per Jordi-Lluís Rigol, oferirà un
concert a Santa Maria del Pi aquest dijous 14 de juny a les 20:30. Magníficats de
Pachelbel i Rigol i altres peces. Entrada lliure i col·lecta a favor de Dit i Fet,
entitat dajut a sense-sostre del Barri Gòtic. Us hi esperem!

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
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