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Naixement del nen Jesús, Josep Bernat Flaugier, (1757-1813)

Déu ha estimat tant la
humanitat
que ha decidit fer-se home,
i no un home qualsevol,
sinó un entre els més
pobres.

Bon Nadal!

La llum del Misteri del Nadal: la conversió del
Pare Chevrier
Gaietà de Casacuberta, rector
(Amb aquest davui, acabem els tres escrits que hem dedicat al Pare Antoine Chevrier)

Déu ens regala els seus sants per tirar endavant lEsglésia i lEvangeli
en mig del món; i molts els segueixen.
Don li va venir
al Pare Chevrier el
fort convenciment
que lEsglésia del
seu temps i la del
nostre, ens diria
avui té la greu
necessitat de fer
conèixer lEvangeli
als pobres? Essent
vicari duna parròquia a prop del
riu Roine, va viure
unes inundacions
Napoleó III visitant als sinistrats per les inundacions de Lió. molt grans, la pri
(Hippolyte Lazerges, 1856).
mavera del 1856.
Sortí en barca per salvar la gent del barri que malvivia en barraques,
vinguts del món rural per treballar a les fàbriques de seda de Lió. I allà,
va quedar molt impactat de la misèria humana que hi trobà i de com de
lluny dells estava lEsglésia... No es va acontentar en fer-ne una anàlisi ni
es va resignar al distanciament entre els obrers i lesglésia, per la qual cosa,
humanament i espiritualment va fer tot el que va poder; era un bon capellà,
molt generós i treballador. Alguns deien que era un sant... La major part
dels capellans del seu temps vivien allunyats de la gent i saburgesaven,
per això la seva generositat i el seu lliurament sorprenien tant.
La nit del Nadal
del 1856, meditant so
bre el misteri de
lencarnació, mirant el
pessebre de lInfant
Jesús, meditant sobre
la pobresa de Nostre
Senyor, es deia el Fill
de Déu ha baixat a la terra
per salvar els homes....
Aleshores va rebre una
llum particular sobre
la pobresa de Nostre
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Senyor. Diu ell mateix que fou la seva conversió. No nhi havia prou
en ser un bon capellà, treballador i entregat: calia començar de nou
canviar radicalment la seva vida. Va començar a viure seguint fidelment
Jesús per ser un veritable deixeble. I per això va estudiar, meditar i pregar
molt amb lEvangeli. Va deixar la parròquia, va viure un temps entre els
pobres i finalment va començar a recollir nens i nenes del barri per
formar-los com a persones, ensenyant-los a llegir i escriure i ensenyantlos el catecisme sense fer-los treballar, que és el que es feia en aquella
època. Poc a poc va anar descobrint la seva vocació especial: calia formar
capellans pobres per als pobres. A la llarga, alguns daquest nois van
esdevenir capellans.
El Pare Chevrier tenia un gran desig de treballar per la glòria de
Jesucrist, experimentava un amor i un desig dimitar-lo en la seva pobresa,
en la seva dolcesa, en la seva caritat, en el seu zel per la gent... Per ell
Jesucrist ho és TOT. I el seu desig era que els seus joves visquessin
aquest mateix amor per Jesucrist. El seguiment de Jesucrist es un camí
interior, profund, espiritual però que acaba manifestant-se en lexterior
per en una vida senzilla, descentrada dun mateix i disposada a servir
a tots, especialment els més petits.
Durant la nit de Nadal de 1856, el Pare Chevrier potser va demanar
al Senyor què havia de fer per alleujar les misèries de la gent del seu
barri i evangelitzar els pobres, però la resposta li fou donada a nivell de
ser. Fou invitat a seguir Jesucrist de més a prop per a treballar amb
més eficàcia per la salvació del seu poble.
La nit de Nadal te la força i la llum per transformar les nostres vides en
el nivell profund de la nostra persona, com ho va experimentar el Pare Chevrier.
Que aquests dies en que ens acostem al Nadal siguin per nosaltres també un
temps de contemplació obrint el cor al que Déu vulgui fer de nosaltres.
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Nadal, un significat buit en disputa
Probablement aquest any sens ha fet més evident que mai: litúrgicament
lAdvent no començava fins el 2 de desembre, però en canvi els llums de
Nadal porten encesos des del 22 de novembre. Segur que són de Nadal els
llums que han encès? Segur que les compres nadalenques, els regals nadalencs,
els sopars de Nadal porten ladjectiu correcte? Quina utilització fem dun
concepte, el Nadal, que ha perdut tot el seu significat?
Sí, Nadal és allò que sen
diu un significant buit en
disputa, concepte creat pel
professor de teoria política
argentí Ernesto Laclau.
Quan una idea és aban
donada i deixa de ser
conegut el seu significat
original, la construcció de
noves hegemonies culturals
passarà per la utilització
daquesta idea buida om
plint-la del contingut desitjat. Així doncs, en el moment en que el Nadal queda
buit de contingut, no només religiós sinó també cultural, quan un alt percentatge
de la població no sap quin és lorigen de la celebració, ni perquè estem contents
i esperançats per Nadal, el Nadal es converteix en un significant buit ideal.
Un contenidor preciós, lluent i atractiu que la societat de consum omple de
tot allò que necessita per a que no deixem de greixar la roda dun sistema
que necessita banalitat, festa continua i positivitat supèrflua per a seguir
funcionant.
Un cristianisme poruc i acomplexat (amb raó), ha permès que el Nadal
perdés gran part del seu substantiu. No ha passat el mateix amb la Quaresma
o la Pasqua. Tant un com altre període litúrgic simplement han anat desa
pareixent de limaginari cultural al ritme de la secularització. A ningú
interessa apropiar-se dun significant de connotacions tan poc atractives
(austeritat, dejuni, pobresa) com la Quaresma o teològicament tan compli
cades com la Pasqua.
El primer engany consisteix en creure que ja ha
arribat el Nadal quan ni
tan sols hem entrat a
lAdvent. El vivim per
imposició ja des de finals
de novembre, quan pre
cisament el que lAdvent
ens proposa és vetllar i
pregar doncs no sabem
pas quan arribarà lamo
i ens ha de trobar des
perts. Lactitud que es
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desprèn és lactitud
descolta, de vigies de la
realitat, destar atents, de
ser sol·lícits.
El segon engany passa
per la superficialitat i fe
licitat imposada durant
les festes que acaba per
diluir el caràcter revolu
cionari del Nadal cristià.
No oblidem quina és la
proposta del Nadal: Déu
ha estimat tant la hu
Fragment del frontal romànic de Santa Maria d'Avià.
manitat que ha decidit
fer-se home, i no un home qualsevol, sinó un entre els més pobres. Les
implicacions daquest fet, independentment si un és o no és creient són
cabdals en la història de la humanitat. Lhome és revestit de la més gran
dignitat, ens ho recorda el magnificat de Maria, lalegria que li neix quan se
sap embarassada: ha mirat la petitesa de la seva serventa, el seu és un Déu
que derroca els poderosos del soli i exalça els humils; omple de béns els
pobres, i els rics sen tornen sense res. És aquest el Déu que sencarna i
celebrem, i no pas cap altre.
Tot el que jo vull pel Nadal (all I want for christmas ), és que tornem a
omplir-lo del seu autèntic contingut, que recuperem el seu significat original.
Cal que els que ens diem cristians recordem a qui ja no sap ni que se celebra,
el caràcter revolucionari dun Déu que es fa pobre entre els més pobres de la
Terra. Recuperem un Nadal que no hauríem dhaver perdut mai.
Xavier Casanovas, director de Cristianisme i Justícia

Recés dAdvent

El diumenge 16, a les 10:30 i a la Capella de la Sang, Mn. Josep Bigordà
dirigirà el Recés dAdvent. Hi sou tots convidats.

Celebració comunitària de la Penitència

El proper dimecres 19, a les 19:00 farem la Celebració comunitària de la
Penitència.

Cicle de cinema transcendental
El proper dilluns 17 de desembre es projectarà (i no pas
per casualitat) la quarta pel·lícula del nostre Cicle de cinema
transcendental. A la cripta i a les 19:30 projectarem Il
Messia, el darrer dels quatre films de Roberto Rossellini
inclosos en el cicle i penúltim de la seva filmografia. La
pel·lícula centrada en la dimensió humana de Jesús serà
presentada per en Joan Sardà.
5

Concert de la Capella de Música de
Santa Maria del Pi
Aquest dissabte, 15 de desembre, després de la missa de
les 20:00 i a la mateixa Capella
de la Sang, la Capella de Música
de Santa Maria del Pi ens oferirà
el Concert de Nadal que enguany
dedicarem a la memòria de
lestimat Josep Martí i Montoliu,
que ens va deixar el passat mes
de setembre.
El concert és dentrada lliure
i us hi esperem a tots!

Concert de Nadal Mass of the Children
(Missa dels Nens)
El proper diumenge 16 de
desembre, a les 19:00, Concert de
Nadal organitzat per Ràdio
Estel, Catalunya Cristiana i el
Club+amics.
A càrrec dels Cors Joves de
lOrfeó Badaloní i lOrquestra
Baetulo, que interpretaran lobra
Mass of the Children, de John
Rutter, una Missa brevis no litúrgica, que segueix el text de la
missa tradicional llatina i grega i que intercala diversos poemes anglesos.
Preu del concert: 10 euros. Per a més informació i venda dentrades podeu
trucar al 934 092 770 o bé escriure un correu a: jduatis@catalunyacristiana.cat

Loteria del Pi, darrers dies!
Darrers dies per comprar loteria del
Pi, no us quedeu sense!
Podeu adquirir-la al cancell dentrada
o demanar-la als sagristans i en la mesura
de les vostres possibilitats, 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 reintegrament i això és un senyal
evident que sacosta el dia de pescar al
guna cosa. (Probabilitas)
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Conferència i Concert, el dia 20 de desembre
El proper dijous 20 de desembre, a les 19:30
i a la cripta el Dr. Enrique Campuzano i el
mestre orguener Gerhard Grenzing pronun
ciaran la conferència titulada "El gran orgue
Kyburz de Santa Maria del Pi (1804). Un
exemple d'orgueneria internacional en
l'àmbit hispànic".
Acabada la conferència ens desplaçarem
a la basílica per sentir el Concert de Nadal a
càrrec de Georg Hiemer (trompeta i fiscorn)
i Johannes Skudlik (orgue). L'entrada serà
lliure.
Al concert, s'interpretaran tres versos per
a orgue escrits pel compositor i organista català
Carles Baguer (1768-1808), que fou qui inaugurà lorgue Kyburz del Pi cremat l'any 1936.
Organitzen els actes l'Arxiu del Pi, l'Associació dels Amics de l'Orgue del Pi i la
Fundació Festival E.V.

Concert de les Neddermann Sisters
El proper diumenge 23 de desembre, les
germanes Neddermann, Judit i Meritxell es
reuneixen a Santa Maria del Pi per interpretar
temes del seu repertori i algunes de les versions
que han influït en les seves respectives carreres.
Nascudes en una família de músics, les
germanes Meritxell (teclat) i Judit Neddermann
(guitarra i veu), dues extraordinàries artistes
de lescena musical catalana, han traçat camins
professionals molt diferents. Mentre Meritxell
sha format als EUA, i està en procés de creació
del seu primer disc, Judit, després èxits com Mireia i Voldria que fossis aquí,
es troba en plena gira del seu tercer àlbum, Nua, i és qui dóna la veu, aquest
any, a lespot publicitari de la Marató (TV3) al costat del Quartet Brossa.
Més informació i compra dentrades a https://ja.cat/Pf50b.

Calendari solidari de Dit i Fet
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Els nostres amics de Dit i Fet, han
editat un calendari de 2019 i el posen
a la venda al preu de 2,00 . Els diners
que en recullin, ajudaran al seu projecte.
Podeu comprar-lo al cancell o a la
sagristia. Potser hi reconeixeu a algú!
Per conèixer una mica millor aquesta
associació, seguiu aquest enllaç:
www.associacio-dit-i-fet.org

Diumenge, 16
a les 10:30, Recès dAdvent
Dimecres, 19
a les 19:00, Celebració comunitària de la Penitència
Dilluns 24, Missa del Gall
a les 12:00 de la nit, a la Basílica, Cant de la Sibil·la
Dimarts 25, Nadal
misses a les 12:00 i a les 13:00* a la Basílica (tarda tancat)
Dimecres 26, Sant Esteve
missa a les 12:00 a la Capella de la Sang (tarda tancat)
Dilluns 31, vigília de Santa Maria Mare de Déu
missa a les 20:00
Dimarts 1 de gener, Santa Maria Mare de Déu
misses a les 12:00 i a les 13:00* a la Basílica (tarda tancat)
Diumenge 6, Epifania del Senyor
misses a les 12:00 i a les 13:00* a la Basílica (tarda tancat)
Tanquem algunes tardes de dies assenyalats
perquè els sagristans puguin celebrar les festes en família.

* en castellà

Horaris de les celebracions del Nadal

LEstel del campanar

Levangeli de Mateu diu que en temps del rei Herodes
uns savis dOrient van veure sortir lestrella del rei dels
jueus i van viatjar a Betlem seguint-la fins al lloc on es
va aturar, damunt don era linfant. Aleshores van entrar
a la casa, el van adorar i li van oferir or, encens i mirra.
Aquí al Pi, com ja és tradicional, les mares i pares de
l'Esplai i algun infiltrat, treballant en equip, han coronat
el campanar amb l'Estel de Nadal que il·luminarà els cors
durant aquestes festes als barcelonins i barcelonines i a
tots els que visiten la nostra ciutat. És un petit gest, tot
i ser una bona feinada, que simbolitza que Déu, fent-se
home, ha volgut donar-se a conèixer a tots els homes.
BON NADAL!

Si voleu estar informats de totes les activitats que es fan a Santa Maria del Pi,
subscriviu-vos al nostre butlletí electrònic a www.basilicadelpi.cat

Horari
de misses

On som?
BASÍLICA
Plaça del Pi, 7

Despatx parroquial

El despatx parroquial és
lindret dacollida de la
parròquia on us atendrem a
SAGRISTIA I DESPATX 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
DIES FEINERS
19:00 a la Capella de la Sang

