Un projecte dacció social a
Santa Maria del Pi
Des de fa un temps, i per iniciativa del nostre Rector,
algunes persones vinculades a la Comunitat i ell mateix
ens hem estat trobant per reflexionar sobre la qüestió
social al Pi. Després daquest procés inicial ens fa especial
il·lusió poder-ho compartir amb vosaltres.

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

El Pi és una casa gran, amb molta història i molt
oberta al barri i a les persones; una parròquia on molta
gent hi ha arrelat. Des dels seus inicis allò social ha estat
una part important de la definició daquesta parròquia
i ha fet que, tant la casa com les persones que hi conviuen,
tinguin especial sensibilitat per allò social. Sempre hi ha
hagut projectes de caire sociocultural i gent implicada
en tirar-los endavant.
Però la realitat social del barri i el país ens urgeixen
a qüestionar-nos si com a parròquia estem fent tot el que
podríem fer. Podem anar una mica més enllà en lacom
panyament de la gent gran? Podem ajudar a fer gestions
a persones que tindrien dificultats per fer-les? Podem...?
Aquesta preocupació marca el punt de partida del
que ha estat un temps de dubtes i indagacions. Hem
volgut i pogut conèixer les opinions dalguns membres
de la Comunitat del Pi per saber què en pensen sobre el
fet social a la parròquia i a lentorn més proper daquesta:
quines creuen què són les necessitats més rellevants,
com imaginen la parròquia i el barri daquí un temps i
què creuen que podrien i podríem fer de manera indivi
dual i com a Comunitat. A banda, hem pogut aproparnos a algunes professionals del tercer sector, també
vinculades al barri, per traslladar-los aquestes mateixes
preguntes.
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Lanàlisi daquestes dades juntament amb un recull daquelles ini
ciatives de caire social i cultural que ja sestan duent a terme a la parròquia
(algunes des de fa molts anys i amb molta empenta), ens han permès
elaborar una fotografia de les necessitats que com a parròquia detectem,
ens ha permès fer una reflexió sobre quin paper representa làmbit social
dins la parròquia i si aquest sadequa a la realitat social de les persones
i el barri.
És en aquest punt que les paraules de la Primera carta de Joan, I tenim dell aquest manament: el qui estima Déu, que estimi també al seu germà
prenen sentit i ens criden a fer quelcom més.
El Pi ha fet molta feina en els darrers anys adaptant-se als temps i
a les persones. En són una mostra les exposicions del museu, la cura pel
patrimoni, les obres de conservació de la casa o lèxit de projectes com
el del Retaule de Sant Josep Oriol, entre daltres. Tot això ha estat possible
gràcies als equips professionals i voluntaris que hi treballen i a la implicació
de la gent de la parròquia.
Com comentàvem unes línies més amunt, la idiosincràsia del Pi ha
fet que estigui ple dentitats o agrupacions de caire social i cultural en
les què també shi ha fet molt bona feina. Ens venen al cap els Geganters,
que des de fa anys sostenen damunt les espatlles uns dels personatges
més estimats del país; o lEsplai del Pi, que enguany celebrarà 45 anys
educant en el lleure; el Plat del Pobre, actiu des del segle XIII; o altres
propostes que han anat sorgint com ara els Campaners. Emperò, hem
detectat que aquestes iniciatives no gaudeixen duna figura dins la
parròquia que aglutini la seva tasca i que, ajudant-se de les potencialitats
que ja tenen i les de la resta de membres de la Comunitat, creï un espai
de treball del qual puguin sorgir noves accions socials en les què tothom
hi puguem col·laborar.
Vam traslladar al Consell Pastoral la feina feta en forma duna
proposta que ens permeti prendre consciència, com a parròquia i Comu
nitat, que som un agent actiu (i proactiu) de canvi i acció social. Que ens
permeti fer de casa nostra un espai on, plegades, ens obrim a una realitat
més àmplia de manera acollidora i integradora. Fruit daquesta reunió
va quedar clar, doncs, que aquesta proposta és
ara un encàrrec de la parròquia amb la finalitat
de crear i organitzar lespai que coordini
lacció social de la Comunitat del Pi.
Esperem, doncs, poder-vos fer
arribar notícies noves daquí ben
poc i que us animeu a ser part activa
daquest projecte.
Gemma Carreres i Alba Grau

Catequesi del Papa Francesc dedicada a El Pare Nostre (2)
Déu no vol ser amansit amb llargues tirallongues dadulacions, com feien
els pagans per captar la benevolència de la divinitat; nhi ha prou de parlar-li
com a un pare que sap el que necessitem abans fins i tot de dir-ho.
Loració no és un acte hipòcrita,
ateu, que no té un altre interès que
ser admirats pels altres. Lúnic testi
moni de loració cristiana és la pròpia
consciència, ja que és un diàleg íntim
amb el Pare que ens estima.
Cal la perseverança en la pregària,
perquè encara que de vegades sembla
que Déu no ens escolta, no és així, perquè
cap oració queda desatesa. A la perse
verança suneix la confiança posada en
Déu, perquè Ell és un Pare bo i mai
oblida als seus fills que pateixen.

El sermó de la muntanya,
de Fra Angelico, entre 1437 i 1445

Loració canvia la realitat, i ens
canvia també a nosaltres. És, ja des
dara, la victòria sobre la soledat i la
desesperació; un camí que ens porta
a Déu, el nostre Pare, que espera tot
i tots amb els braços oberts.

Déu et busca, encara que tu no el busquis. Déu testima, encara que lhagis
oblidat. Déu veu una bellesa en tu, fins i tot si penses que has desaprofitat tots
els teus talents innecessàriament. Déu no és només Pare, és com una mare que
mai deixa destimar a la seva criatura.
Pot ser que nosaltres també caminem per senders allunyats de Déu, com li
va passar al fill pròdig; o caiguem en una solitud que ens fa sentir abandonats
al món; o, de nou, errar i quedar paralitzats per un sentit de culpabilitat. En
aquests temps difícils, encara podem trobar la força per pregar, començant per
la paraula Pare.
Recordeu bé això, si algú
té coses dolentes dins seu i
que no sap com resoldre-les,
que es dirigeixi a Déu i li digui
Pare i Ell li respondrà. No ens
ocultarà la seva presència, ni
es tancarà en silenci: ens dirà
que mai ens ha perdut de
vista.

El sermó de la muntanya,
de Jan Brueghel el Vell, 1598

Cicle de cinema transcendental
El proper dilluns 14 de febrer es projectarà a la cripta
i a les 19:30 la setena pel·lícula del nostre Cicle de cinema
transcendental.
El film que projectarem, Dies irae, és el segon dels
tres que estem dedicant al director danès Carl Theodor
Dreyer i ens situa a la Dinamarca de lany 1623, on una
acusació de bruixeria com a conflicte central acabarà sent
el reflex de la pressió religiosa que afecta a tots als
protagonistes de la pel·lícula.
Com sempre, en Joan Sardà ens en farà la introducció.
Fitxa tècnica
Direcció: Carl Theodor Dreyer
Interpretació: Thorkild Roose, Lisbeth Movin, Sigrid Neiiendam,
Preben Lerdorff Rye, Anna Svierkier, Albert Hoeberg
Producció: Dinamarca, any 1943
Idioma original: danès · Versió: VOSE
Durada: 105 min.

XXIII Retaule de Sant Josep Oriol
Com cada any, quan sacosta la diada de Sant Josep Oriol, recordant la seva
beatificació, representem el Retaule sobre la seva figura i el seu llegat. Aquest
any serà el dissabte 16 de març. Us ho diem amb temps perquè, atès la gran
assistència de públic, de vegades és difícil trobar seient. Per això a la sagristia
i a partir del 16 de febrer, hi haurà 60 reserves de seient numerades pels qui ho
desitgeu. Cada persona en podrà retirar 4 com a màxim. Les persones que
disposin daquestes places hauran docupar-les 15 minuts abans de començar
la representació. En cas contrari sentendrà que hi renuncien. Recomanem venir
abrigats que encara no haurem sortit de lhivern.
Ho estem organitzant amb molta il·lusió i estem convençuts que el missatge
del Doctor Pa i aigua té vigència i seguir-lo ens ajudarà a fer un món millor.
Moltes gràcies i us hi esperem!!!
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
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
dimarts de 10:00 a 11:00
12:00 a la Capella de la Sang Tel. 93 318 47 43
(atenció telefònica) i dimecres
13:00 (en castellà) a la Capella info@basilicadelpi.cat
de 18:00 a 20:00.
de la Sang
www.basilicadelpi.cat
despatx.santamariadelpi@gmail.com

