Tres sants servidors del pobres
Gaietà de Casacuberta, rector
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Retaule de Tots els Sants,
de Pere Serra, al Monestir de
Sant Cugat del Vallès, s. XIV.

Cada època i cada poble
tenen els seus sants, però tots
són de tots. Tots els sants ens
ajuden a viure la fe i la missió
de lEsglésia. Avui voldria fer
memòria de tres sants sig
nificatius pel seu servei als
pobres: Óscar Romero i Jo
sep Oriol, molt coneguts ja
entre nosaltres i Antoni
Chevrier, que és molt conegut
a França i el tenim per guia
els qui el coneixem.

Fa poc dies, el Papa Francesc va canonitzar Óscar
Romero, Sant Romero dAmèrica com ja se lanome
na, bisbe i màrtir, que va donar la seva vida per l'Església
i pel poble de la seva estimada pàtria, va dir dell Joan
Pau II. El P. Bernabé Dalmau assenyala que Romero va
ser, en primer lloc, anunciador de la fe i mestre de la
veritat, a més d'un acèrrim defensor de la justícia. El
jesuïta P. Ignacio Ellacuria, que amb els seus companys
(màrtirs també de la repressió a El Salvador) el va ajudar
molt a obrir els ulls a les
injustícies i a la repressió
que vivia el seu poble, va
dir dell que els seus ulls
van veure la veritat i se li
va revelar què significava
ser apòstol a El Salvador;
significava ser profeta i
màrtir.
Benaurats els per
seguits per causa de la
justícia, perquè dells és
el Regne de Déu.
(Mt 5,10)!
Molt més a prop, a casa nostra, però molt més lluny
en el temps, en el segle XVII, amb una altra mentalitat
i en un context totalment diferent però amb el mateix

desig de servei als pobres,
tenim a Sant Josep
Oriol, el més barceloní
dels sants. Ell va ser un
home de fe i doració in
tensa; i així esdevingué
eficaç en lajuda al proïsme,
sobretot als més necessitats
i als malats. Tota la seva
vida de virtut va ser una
predicació. Sant Josep
Oriol va conèixer els món
dels malalts i sen va
compadir i es va respon
sabilitzar dells des del punt de vista tant humà com espiritual. Shi va
dedicar en cos i ànima. Com molt bé explica Mn. Tomás Vergés entrà
en els cataus infectes on jeien, més o menys abandonats, malats que
estaven sense esperança humana de salut i, com a conseqüència, amb el
perill de perdre lesperança sobrenatural.
Benaurats els compassius, perquè seran compadits (Mt 5,7)!
A mitjan segle XIX, un senzill capellà diocesà de Lió (França), Antoine
Chevrier, va comprar una sala de ball de mala fama anomenada El
Prado per fer-ne un espai dacolliment, dalfabetització i de catequesi
per als nois i noies del barri, anomenat La Guillotière, a lesquerra del
riu Roine, on es refugiaven els immigrants que, venint del món rural,
engruixien lexèrcit de proletaris de la nova indústria lionesa. Tenia la
dèria de formar apòstols pobres per evangelitzar els pobres: preveres,
laiques i laics. Antoine Chevrier, amb tot, no sacontentava de fer només
una obra més, de les moltes que naixien a la França postrevolucionària
del segle XIX. Ni volia pròpiament fundar una altra congregació religiosa.
Més aviat fou a lorigen dun moviment de renovació catequètica inspirada
en lEvangeli, enfront duna proposta de la
fe massa encartonada, pensant en els
destinataris: adults, joves i infants del
món obrer que naixia. Tenia una mística
apostòlica fonamentada en la lectura
espiritual de la Paraula, lEstudi dE
vangeli per conèixer, estimar i seguir
Jesucrist, lenviat del Pare. Com a re
coneixement eclesial del seu carisma
personal i de la seva projecció comunitària, el Sant Pare Joan Pau II el va
declarar beat a Lió, el 4 doctubre de
lany 1986.
Benaurats els pobres en lesperit
perquè dells és el Regne del Cel.
(Mt 5,3)!

Feligresos en armes
En el context de la inauguració de la exposició temporal Feligresos en
armes: Santa Maria del Pi en la defensa de Barcelona (1706-1714),
l'Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi proposa dues conferències sobre aquest
període tan crític per la nostra parròquia que es duran a terme properament a la
cripta de la basílica:
Divendres 23, a les 20:00: Conferència sobre La Coronela de Barcelona
i la defensa de la ciutat, a càrrec de Francesc Xavier Hernández-Cardona i
Francesc Riart.
Divendres 30, a les 19:30: Conferència La ferida del Raval contada pels
vençuts: Santa Maria del Pi contra la construcció del convent nou de
Sant Agustí, a càrrec de Lluís Plaza i Jordi Sacasas.

Cicle de cinema transcendental
Us recordem que aquest dilluns 19 de
novembre a les 19:30 continua el Cicle de cinema
transcendental amb la projecció de Roma città
aperta, film de Roberto Rossellini de lany 1945
i situat durant l'ocupació nazi de Roma.
La projecció daquest llargmetratge inspirat
en històries verdaderes es farà a la cripta i
començarà amb la introducció tècnica a càrrec
del Sr. Joan Sardà. El col·loqui posterior serà
conduit per en Jordi Sacasas.
Fitxa tècnica
Direcció: Roberto Rossellini
Interpretació: Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Vito
Annichiarico, Nando Bruno, Harry Feist, Maria
Michi, Marcello Pagliero, Francesco Grandjacquet
Producció: Itàlia · Any: 1945
Idioma original: italià · Versió: VOSE
Durada: 98'

Del Sant Pare Francesc...
... als participants en la Plenària de la Pontifícia Acadèmia de les Ciències,
dilluns, 12 de novembre de 2018
«Em sembla que puc dir que falten voluntat i determinació política per aturar la
cursa pels armaments i posar fi a les guerres, per passar amb urgència a les energies
renovables, als programes dirigits per assegurar l'aigua, el menjar i la salut per a
tothom, i invertir pel benestar comú tots els grans capitals que romanen inactius en
els paradisos fiscals.
Els canvis globals estan cada vegada
més influenciats per les accions hu
manes. Per tant també es necessiten
respostes adequades per salvaguardar
la salut del planeta i les poblacions. La
salut està en perill per totes les activitats
humanes que utilitzen combustibles
fòssils i la desforestació del planeta. La
comunitat científica, després d'haver
avançat en la identificació d'aquests
riscos, ara ha de proposar solucions
vàlides i persuadir les empreses i els
seus líders perquè els persegueixin».

Loteria del Pi
Ja tenim a la vostra disposició
el número de la loteria de Nadal.
Podeu adquirir-lo al cancell
dentrada o demanar-lo als sagristans
i en la mesura de les vostres possi
bilitats, us demanem que ens ajudeu
en la venda de les butlletes fent-ne
difusió entre els vostres amics, fa
miliars, coneguts i saludats.
Ara ja fa molts anys que no ras
quem ni el reintegrament i això és
un senyal evident que sacosta el dia
de pescar alguna cosa.
Ànims, doncs!!

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.cat
de la Sang
www.basilicadelpi.cat
info@basilicadelpi.cat

