Dos Sants Pares ens han parlat
del Pare Chevrier i de El Pradó
Gaietà de Casacuberta, rector
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En el darrer full, us vaig introduir la figura del beat
Antonie Chevrier, després de parlar-vos de Sant Óscar
Romero i de Sant Josep Oriol. Us deia que el Sant Pare
Joan Pau II va beatificar el P. Chevrier el 4 doctubre de
1986, a Lió, com a reconeixement del seu bé per a lEsglésia.
Deia Joan Pau II aquell dia: Per què el pare Chevrier
se sent especialment atret per aquells que, segons lE
vangeli, reben el nom de «pobres»? Ell té una viva
consciència de les seves misèries humanes i veu al mateix
temps la fossa que els separa de lEsglésia. Sent per ells
lamor i la tendresa del Crist Jesús. A través dell, és
Crist mateix qui sembla dir als seus contemporanis:
«Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, que
jo us faré reposar. Preneu sobre vostre el meu jou i
apreneu de mi, que soc benèvol i humil de cor, i trobareu
el repòs, perquè el meu jou és suau i la meva càrrega
lleugera»(Mt 11,28-30). El pare Chevrier sap que Jesús
ha donat com a primer signe del Regne de Déu això:
«La Bona Notícia és anunciada als pobres» (cf. Lc 3,18;
Mt 11,15). Ell mateix ha
constatat que els pobres
que reben lEvangeli re
noven molt sovint en els
altres la intel·ligència i
lamor daquest Evangeli.
Veritablement, el Senyor
li ha donat un do especial
per fer-se proper als po
bres, i, a través dell, Crist
ha proclamat de nou les
benaurances a aquesta
ciutat de Lió i a la França
del segle XIX; per mitjà
daquest beat, Crist ens
torna a dir avui: «Feliços
els pobres desperit ..., La Creu Florida que presidia la
benaurats els qui tenen missa de la beatificació, signe
fam i set de justícia, be dEsperança que ens parla de la
transformació de la vida que fa Déu
naurats els compassius» a través de la creu del seu Fill
(Mt 5,3.6.7).
Jesucrist.

El Pradó és avui una família despiritualitat apostòlica que aplega
capellans, religiosos i laics dedicats a levangelització, principalment en
ambients obrers i populars. Procuren viure el seguiment del Crist i el seu
anunci, a partir de les intuïcions i la pedagogia del P. Chevrier. El Sant Pare
actual ha volgut rebre la visita daquesta família espiritual i el darrer dia,
7 dabril denguany, els va acollir en una audiència per encoratjar la seva
tasca i la seva fidelitat al P. Chevrier.
Ens deia: [...] Aquesta trobada mofereix loportunitat de donar
gràcies al Senyor pel camí recorregut des de lèpoca en què el vostre beat
fundador, commogut per la indigència dels més desheretats del seu temps,
va decidir fer-se proïsme dells perquè poguessin conèixer i estimar
Jesucrist. Des de llavors la planta sha desenvolupat admirablement: ara
formeu una bella família de sacerdots, de monges i de laiques consagrades,
distribuïts en diversos països, habitats pel mateix amor de Jesús que es
va fer pobre entre els pobres, i pel mateix ardor d evangelitzar.
La nostra època també coneix les seves pobreses, velles i noves,
materials i espirituals, i són molts els que al nostre voltant experimenten
el sofriment, les ferides, les misèries i les angoixes de tota mena. Molt
sovint estan lluny de lEsglésia i ignoren per complet lalegria i el consol
que provenen de lEvangeli. La missió per complir entre ells és immensa
i la Mare Església és feliç de poder comptar amb el suport dels deixebles
del Pare Chevrier [...]. Us demano que: "Parleu de Jesucrist amb la mateixa
intensitat de fe que el Pare Chevrier. [...] Els pobres tenen dret que sels
parli de Jesucrist. Tenen dret a lEvangeli i a la totalitat de lEvangeli" [...]
Estimats germans i germanes, us convido a tornar contínuament a
la magnífica figura del vostre fundador, a meditar sobre la seva vida, a
demanar la seva intercessió. Lexperiència espiritual que va viure inten
sament una immensa compassió pels pobres, la comprensió i el compartir
el seu sofriment i, al mateix temps, una contemplació del despullar-se de
Crist que es va convertir en un dells va ser la font del seu ardor apostòlic.
I també ho serà del vostre dinamisme missioner. [...]
Jo vaig tenir el
privilegi destar present, loctubre de
lany 1986, al mo
ment de la seva
beatificació per Joan
Pau II i la Pim a laudiència amb el papa
Francesc el mes dabril denguany.
Donem gràcies
a Déu pels sants que
ens regala. Que ens
ajudin a viure el goig
de lEvangeli!

Què és lAdvent
Sentit
Advent és una paraula
provinent del llatí i que sig
nifica vinguda, ja que és el
temps litúrgic de la preparació
de la vinguda del Senyor que
sencarna entre nosaltres. Té
el seu origen en la festa de
«Per lamor entranyable
Nadal, apareguda a Orient al
del nostre Déu,
ens visitarà el sol naixent
segle IV, que es celebrava el 6
que ve del cel ».
de gener i a Occident el 25 de
Lc 1,78
desembre, coincidint amb la
festa romana del dia del sol. I entre els segles IV i VI a Hispània i les Gàl·lies
va néixer lAdvent amb la intenció de ser una preparació per al Nadal, sem
blantment com la Quaresma envers la Pasqua. En un principi constava de sis
diumenges, si bé foren reduïts als quatre actuals que coneixem. LAdvent no és
solament preparar una vinguda de fa dos mil anys sinó també una vinguda constant,
de cada dia, tot esperant la vinguda definitiva del Senyor. LAdvent és també el
temps de Maria, la Mare de Déu, que amb el seu sí generós donà al món la
Llum eterna, Jesucrist.
Desenvolupament
LAdvent comença quatre diumenges abans de Nadal i per tant, sinicia segons
cada any en el diumenge que sescau entre els dies 27 de novembre i 3 de desembre.
Té quatre diumenges, cada un amb una temàtica concreta: el primer diumenge,
el fil conductor és lúltima vinguda de Jesús, al final dels temps i la crida a estar
en actitud vigilant; el segon i tercer diumenges tenim com a protagonista a Joan
Baptista, el precursor de Jesús, que ens anuncia la seva vinguda i ens convida
a preparar-li el camí; i el quart diumenge contemplem ja la immediatesa del Nadal
amb la figura de Maria, la Mare de Déu i també la de sant Josep, el seu espòs.
Es divideix en dues parts: la primera va del 1r. diumenge dAdvent fins el dia
16 de desembre i la segona part va del dia 17 de desembre al 24 de desembre. La
primera part té un to danunci del final dels temps i la nostra consegüent actitud
de vigilància i la segona part té un to nadalenc, ja que contemplem els anuncis
dels naixements de Jesús i de Joan Baptista. LAdvent finalitza amb lhora
nona del dia 24 de desembre, a mitja tarda.
En la vida cristiana
LAdvent, com cada temps litúrgic, té una repercussió per a la nostra vida
cristiana. Podríem destacar, almenys, cinc actituds de cara el temps dAdvent:
lesperança (malgrat les dificultats), preparar el camí del Senyor (disposar els
nostres cors), la joia (de saber que Déu ens salva), la pregària (Veniu, Senyor
Jesús) i la paciència (treballar constantment malgrat costi). Són actituds que
ens ajuden a veure que hem de fer camí per tal danar construint el Regne de
Déu que ell ens ha promès, mentre esperem la vinguda definitiva del Salvador.
LAdvent ens ajuda a tenir una actitud desperança, de vetlla, de treballar cada dia
preparant els camins del Senyor.
Centre de Pastoral Litúrgica

Cicle Palau Bach a Santa Maria del Pi
El proper dilluns 3 de desembre, organitzat per la Fundació
Orfeó Català-Palau de la Música i dins el cicle Palau Bach,
sota direcció de Philippe Herreweghe el Collegium Vocale
Gent interpretarà Les fonts dIsrael de Johann Hermann
Schein. Hana Blaiková, soprano; Barbora Kabátková, soprano;
Robert Getchell, alto; Thomas Hobbs, tenor; Wolf Matthias
Friedrich, baix; Ageet Zweistra, violoncel; Joe Carver, violí;
Thomas Boysen, tiorba; François Guerrier, orgue.
Compra dentrades i més informació a https://ja.cat/Sm4aT

Cicle de cinema transcendental
El proper dilluns 10 de desembre es projectarà a
la cripta i a les 19:30 la tercera pel·lícula del nostre
Cicle de cinema transcendental. En aquesta ocasió
el film escollit és Europa 51, de Roberto Rossellini.
Presentarà la pel·lícula en Joan Sardà i en acabar,
farem el corresponent col·loqui.
Fitxa tècnica
Direcció: Roberto Rossellini
Interpretació: Ingrid Bergman, Alexander Knox, Ettore
Giannini, Giulietta Masina.
Producció: Itàlia · Any: 1952
Idioma original: italià · Versió: VOSE
Durada: 113'
Ja tenim a la vostra disposició el número de la
loteria de Nadal.
Podeu adquirir-lo al cancell dentrada o demanarlo als sagristans i en la mesura de les vostres pos
sibilitats, us demanem que ens ajudeu en la venda
de les butlletes fent-ne difusió entre els vostres
amics, familiars, coneguts i saludats.
Ara ja fa molts anys que no rasquem ni el reinte
grament i això és un senyal evident que sacosta
el dia de pescar alguna cosa.
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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

