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Després de la celebració de la Quaresma i de la mort
i Resurrecció de Jesús, lEsglésia ens ha donat sis diumen
ges per creure i conèixer la Resurrecció. Jesús va donar
molts camins per afermar la fe dels seus deixebles:
 El record del que Jesús
ja els havia dit què
passaria a la seva mort.
 La tomba buida.
 Els anuncis de les dones.
 Els companys dEmmaús.
1. Els deixebles de Jesús sembla que van tornar a
Galilea, possiblement molt tristos per haver abandonat
a Jesús i per les negacions de Pere. Van ser conscients
de la seva fragilitat i de la seva por. Ja a Galilea van
tornar a la vida normal, als seus oficis de cada dia. És a
Galilea que van conèixer Jesús i on Jesús va cridar els
dotze perquè estiguessin amb Ell i per enviar-los a pre
dicar als jueus i a alliberar als qui estaven esclavitzats.
(Mc 3, 13-19).
Jesús, abans de la seva mort, va prometre als seus
deixebles que es faria present de nou a la muntanya de
Galilea ja ressuscitat.
2. Abans de lAscensió, alguns dels seus deixebles
encara dubtaven, tot i que Jesús els envia a convertir tots
els pobles, a batejar a tots els nous seguidors i a recordar
les seves paraules i els seus manaments. Alhora els diu,
Seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món. (Mt.
28, 19-20)
També els havia promès que el Pare i Ell enviarien
lEsperit de la veritat a la Pentecosta on hi havia els onze
apòstols, Maria i
les dones que el
van seguir fins a la
mort.
Efectivament
amb larribada de
lEsperit Sant tot

va canviar; de la por a la valentia, de la tristesa a lalegria.
3. LEsperit Sant o el Paràclit és lassessor, ladvocat, un intercessor,
el protector que tajuda.
LEsperit Sant és la veritat, qui ajuda a viure en la veritat i creure en
Jesús. (Jo. 16, 13)
Gràcies a lEsperit es va a fons de les coses de la fe. LEsperit fa
possible el que feia Jesús i que ara podran fer ells. Jesús ha demanat al
seu Pare que lEsperit Sant es quedi sempre amb els apòstols, amb els
cristians i amb les comunitats. El món no pot acollir aquest interior
perquè no nestà capacitat o bé perquè prefereix passar de llarg. LEsperit
Sant vindrà dins nostre com laigua del baptisme, com un pou ple daigua.
Jesús promet que no els deixarà mai, perquè lEsperit Sant fa tot el
que feia Jesús. Cal, per tant, guardar les seves paraules en lanunci de
lEvangeli que va fer Jesús; aquesta també és la feina de lEsperit Sant.
LEsperit Sant habitarà dins nostre, serem la seva casa. Sant Agustí
va passar anys i anys cercant Déu en el món fins que va descobrir que a
Déu el trobaria dins dell. LEsperit Sant ens revelarà tot el que necessitem
per a viure seguint a Jesús.
LEsperit Sant ens ajuda a estimar el Pare, el Fill, lEsperit Sant i
tothom. Ell ens guia, és el nostre mestre. Ell té cura de lEsglésia perquè
no perdi la paraula de Jesús, perquè continuï viscuda i anunciada, perquè
visqui en una fe viva.
5. Déu ens ha creat en una vida natural: naixem, vivim i morim.
Però els cristians tenim una segona vida interior on lEsperit Sant hi
és. Fem el que ens ha demanat Jesucrist escoltant lEsperit Sant, que
ens diu com fer-ho i és per això que ens cal escoltar-lo i parlar amb Ell.
És la pregària que neix com una llavor que va creixent. A linici de
lexperiència de la pregària, aquesta és dèbil, fràgil i insegura, però poc
a poc es va fent forta fins a creure que no podem viure sense ella. És el
nostre aliment. Rarament es veu en lexterior perquè és vida interior.
La pregària és humil.
La nostra fe necessita la pregària i també la pregària necessita la
fe. Luna alimenta laltra.
Conclusió
El qui mestima guardarà la
meva paraula per la fe i per la
pregària.
El Pare, el Fill i lEsperit Sant
vindran a fer estada a casa nostra,
en les comunitats cristianes i en
tants homes i dones que sense
conèixer el Déu cristià també viuen
dues vides perquè estimen i són
homes i dones de bona voluntat.

Donació de lArxiu antic de lOrfeó Laudate a la
Basílica de Santa Maria del Pi
L11 dabril passat es va formalitzar la Donació de lArxiu antic de lOrfeó
Laudate de Barcelona a larxiu de la Basílica de Santa Maria del Pi. Vàrem segellar
lacord, mossèn Gaietà Casacuberta, Montserrat Soler -vídua de Colomer-, i els
fills Enric i Edmon. Lestimació que mossèn Gaietà ha demostrat envers la persona
i lobra dÀngel Colomer i del Romero, fundador de lOrfeó Laudate, ha permès
convertir el propòsit en realitat. En nom de tota la família, i assumint puntualment
la representació de lentitat, lin dono les gràcies, que també faig extensives a
tothom qui hi està col·laborant, especialment la Montserrat Soler i la Maria Vergés,
protegides per lesguard atent i generós den Jordi Sacasas.
Vinculat estretament a la ciutat de Barcelona, lOrfeó Laudate va néixer lany
1942 seguint lexemple de lOrfeó Català. En un principi era un projecte familiar
que la Parròquia de la Mare de Déu del Pilar va acollir. Les sòlides conviccions
religioses del pare, unides a la seva vocació pedagògica, van donar forma a una
entitat marcada pel seu caràcter social. Però sense lambició de lartista, lobra no
hagués assolit la transcendència que avui li reconeixem. Cada concert havia de ser
extraordinari, cada viatge un esdeveniment, cada temporada una novetat. No em
refereixo només a la qualitat artística sinó a la vivència espiritual que impregnava
totes i cadascuna de les activitats de lOrfeó.
Setanta cinc anys de testimoni ininterromput, que enguany celebrem, contem
plen fites tan significatives com les primeres audicions a Barcelona de la Missa
de la Coronació i les Vesperae de Domenica de Mozart, de la cantata Der
Glorreiche Augenblick de Beethoven o dels oratoris Jephte de Carissimi,
Requiem alemany de Brahms, o Stabat Mater de Dvorák. Totes al Palau de
la Música Catalana entre els anys 1944 i 1963.
Des de lany 1951 Les Nadales arreu de món varen tenir un relleu especial.
Cançons de Nadal que avui shan popularitzat, sonaven per primera vegada al
Palau de la Música. LOrfeó Laudate, entitats germanes i cors infantils com el del
Col·legi del Reial Monestir de Santa Isabel, del qual mossèn Gaietà va ser alumne,
compartien una mateixa experiència. Fou un model per a les trobades de cantaires
que a Catalunya shan anat succeint dun any a laltre. Lany 1965 naixia la secció
instrumental de nois i noies que amb el temps es convertiria en la Joventut
Percussionista de Catalunya.
Fer país en un moment on qualsevol manifestació col·lectiva era sospitosa de
clandestinitat, lluitar per la llengua, assumir una autèntica funció social. LOrfeó
Laudate, dirigit avui pel mestre David Malet, forma part de la consciència humanista
dun catalanisme que expressa la
seva voluntat de compartir i
destimar a través del conreu de
la música -de lArt de la Música,
en majúscules- a labast de to
thom. Larxiu que enguany sin
corpora al de la Basílica de Santa
Maria del Pi explica una part
significativa daquest ideari i
daquesta història.
Edmon Colomer, juny de 2017

La rosassa del Pi
El passat dijous 1 de juny, i tal com el rector havia
anat anunciant a les misses i en converses amb la feli
gresia, un equip especialitzat en treballs verticals va
procedir a la col·locació duna xarxa doble al voltant de
la rosassa de la façana principal de la basílica.
Sha fet necessari instal·lar aquest element de
protecció ja que en les darreres setmanes hi havia evi
dències que el perímetre de la rosassa sestava degradant
i una pedreta, per petita que aquesta fos, caiguda des
de tanta alçada podria causar molt de mal si impactés
directament damunt dun vianant. La nostra plaça, a
més, està sempre molt concorreguda i davant dun risc
així la Comissió de Patrimoni ha hagut de prendre aquesta
desagradable mesura per motius de seguretat.
El temps que aquesta xarxa de protecció haurà destar enlletgint la façana no
el podem predir encara, doncs mentre no es pugui fer la consolidació de tot el
perímetre, lhaurem de mantenir i aquesta consolidació té un cost molt elevat. Tant
elevat, que si no comptem amb lajut de les institucions o de lempresa privada,
difícilment hi posarem remei. Tot i que afortunadament, limpacte visual des de
dins del temple és inexistent, el fet que lelement potser més representatiu de la
nostra església hagi de restar ocult ens entristeix molt.
En les properes setmanes, mirarem diniciar accions dirigides a aconseguir el
finançament necessari per escometre les tasques de reparació. Com que considerem
que no és un assumpte exclusiu de la nostra parròquia i que es tracta dun element
patrimonial de la ciutat, del país i de lesglésia diocesana, esperem trobar el suport
institucional que aquest assumpte es mereix.

Suspensió de lexcursió a Ripoll i Montgrony
Finalment, i per manca dassistència, hem hagut de suspendre la darrera excursió
del curs que, després de dos canvis forçats per les circumstàncies havíem de fer al
monestir de Ripoll i al santuari de Montgrony. Lamentem la confusió que aquests
canvis us hagin pogut ocasionar i us demanem que si creieu que cal millorar algun
aspecte de les nostres sortides ens ho feu saber. Com que ens agrada buscar sempre
la lectura positiva a tot el que fem, podem dir que les tres sortides del curs vinent
ja tenen destinació: Argelers-Maternitat dElna, Tarragona i Ripoll-Montgrony.

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

