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1.- Fa molts dies que
volia parlar de Dit i Fet,
aquesta casa que acull a
persones sense llar. Són
persones que han patit
durant molt temps de la
seva vida. Al venir a Dit i Fet shi poden quedar per
sempre, perquè viuran a casa seva.
Acompanyant al Carles, un dels membres de la casa,
en el seu enterrament, vaig pensar que era el moment
de parlar-ne, i així, davant el seu cos, vam parlar de la
seva vida. Va ser un moment preciós pels que
lacompanyàvem. La que en va parlar més va ser la Rosa
Llopis, que és qui porta la casa. Un àngel que socupa
dels 17 o 18 homes que viuen a Dit i Fet. La Rosa els
acompanya quan estan malalts o a lhospital, fins i tot
en la seva mort, a vegades amb alguns companys o amb
algú de nosaltres (ja ho hem fet amb tots).
Den Carles vam parlar de la seva vida, qui era i que
feia amb els seus amics, els jocs que li agradaven com
els escacs, i com treballava a la casa igual que tots; uns
a la cuina, uns altres a la roba que ens arriba per donarla als més pobres, etc.
2.- També parlem molt dels nostres éssers estimats
un cop ens han deixat. De la mateixa manera, després
de la mort de Jesús i la seva resurrecció lhem pogut
conèixer, seguir-lo i estimar-lo. Durant tota la meva vida
he acompanyat a familiars i amics en els seus moments
finals, també a tota la gent de les parròquies on he estat,
o els dAcció Catòlica, i també a persones que no coneixia.
En el 85% dels casos de persones que han perdut a
algú, mhan parlat de com lestimaven i com eren estimats.
Aquesta és una experiència que mha fet molt feliç.
Estant encara amb el Carles vaig pensar que la Rosa
ens podia explicar com ningú que és Dit i Fet al nostre
full, amb un text que ens ha escrit:

El canvi és llei de vida

El canvi és llei de vida. Qualsevol que miri només al
passat o al present, es perdrà el futur.
John Fitzgerald Kennedy
El canvi és llei de vida. Aquesta seria una bona
definició de la nostra manera de pensar i dactuar amb
les persones que viuen a Dit i Fet de les persones sense
llar (i que ara ja en tenen).

El nostre fundador, el Padre Paco, deia que era una gran oportunitat
entrar a conviure a Dit i Fet, i que calia donar gràcies, ser generosos amb
aquelles persones que tenien menys que nosaltres. Això és el motor del
canvi de vida, la solidaritat, la reciprocitat i lobertura als altres.
Si ho mirem fredament, entrar a Dit i Fet, no seria la millor manera
dexemplificar el moment en que es troba la vida de les persones, però
des de la profunditat i la fraternitat és un pas realment important i decisiu
per aquells homes que viuen a Dit i Fet. Un pas que millora la seva
existència, el seu present i també, en potència el seu futur.
Quan hi ha la possibilitat dentrar a formar part de la vida de Dit i
Fet, el primer que fem és una entrevista personal, on els uns i els altres
(Dit i Fet i lhome que vol entrar) comencem a coneixens.
A la primera trobada que hi ha entre els homes i Dit i Fet, tots
exposem la nostra manera de ser, la nostra manera de pensar i agafem
de tot el que hi ha, les parts més bones, el que ens ha de permetre
compartir i ser una família, en tota lextensió de la paraula. Arribar a Dit
i Fet és el final dun camí, i el principi duna nova etapa.
El final dun camí on acabem amb situacions dangoixa, de malestar,
dincertesa i de manca de confiança en un mateix, per començar a treballar,
en una nova etapa, des de la seguretat dun sostre i el plat a taula; de
tenir un lloc on rentar-se i poder tenir cura de la roba; reposar i aprofitar
estones doci i de lleure (que no existien abans), sense por a que siguem
increpats, a no mullar-nos quan plau, i a tenir ombra i beure aigua fresca
quan fa sol.
Tots tenim una motxilla dalmenys cinquanta anys a lesquena. Són
històries molt dures i de molt de desencís. Culpa? També. Cal poder-ho
treballar i això no sassoleix ni en un, ni en dos mesos. És un sentiment
que es porta molt endins i que ha de ser, a poc a poc, més amb el gest
que en les paraules, que es podrà deixar anar.
Com pot ser dexitosa una experiència en què es troben disset homes
majors de cinquanta anys, que provenen dhistòries de vida crues, dures
i diferents, i que sajunten per construir un futur comú? La resposta és
la de conviure amb les parts positives de cadascú i des del respecte.
Com dèiem al començament, el passat no ens ajudarà si no és per
aprendren, per tal de viure el present i plantejar-nos el futur. La nostra
existència passa per lobjectiu de viure amb tranquil·litat, serenor i
solidaritat el temps que estiguem a Dit i Fet, llarg o curt, però entre amics,
entre germans.
Rosa Llopis

L1 de Maig i lEsglésia
L1 de Maig, Dia Internacional dels treballadors i treballadores, commemorem
la solidaritat dels obrers de Xicago, morts en la lluita per la jornada laboral de
les vuit hores. Fa 100 anys va tenir lloc, a Catalunya, la vaga de La Canadenca,
probablement, la mobilització obrera més important del segle XX, que va
aconseguir, entre daltres fites, lestabliment de la jornada de vuit hores i linici
de la cohesió del moviment obrer.
El 15 de maig de 2011, davant la greu crisi social, política i econòmica a
Espanya, va sorgir el moviment 15M, el moviment dels indignats. La ciutadania
va prendre les places per protestar davant la corrupció i la falta de democràcia.
Encara avui, al 2019, seguim lluitant! Molts drets, que portem segles defensant,
sestan perdent. Cada vegada hi ha més víctimes daquest sistema de classes,
on els rics cada vegada ho son més i la classe obrera deixa destar organitzada,
perdent més drets cada dia. Per això, des dels Moviments Obrers Cristians, que
celebrem enguany el 25è aniversari de La Pastoral Obrera de tota lesglésia:
CONSTATEM:
- Que la desigualtat, la precarietat i la pobresa crònica creixen, posant en perill
la subsistència de les persones fent-les caure en un pou del qual és molt difícil
sortir-ne.
- Que treballar, percebre subsidi datur o pensió, avui per a avui, no garanteix
una vida mínimament digna.
DENUNCIEM:
- Que el sistema capitalista dicta les polítiques que propicien el màxim guany
de les grans empreses del país i les multinacionals, i que menystenen les
treballadores i els treballadors.
- Que les Administracions Públiques estan restant al servei daquests grans
poders econòmics.
- Que els que estan dirigint les polítiques econòmiques no tenen escrúpols i es
mostren insensibles al sofriment que estan provocant.
- Que el mateix sistema sencarrega de què els grans mitjans de comunicació
escampin la idea de què el sistema públic no es pot suportar.
Com a Moviments Obrers Cristians no restem indiferents a aquesta realitat
i a les causes que la provoquen. Jesús de Natzaret posa en el centre la persona
i, davant de qualsevol opressió, lallibera i la dignifica.
LEsperit del Senyor reposa sobre meu, perquè ell mha ungit.
Mha enviat a portar la Bona Nova als pobres, a proclamar als captius la llibertat i als
cecs el retorn de la llum, a posar en llibertat els oprimits. (Lc4, 18)
Per tot això, ENS COMPROMETEM A:
- Ser a prop de les persones que reben les conseqüències daquest sistema
econòmic injust.
- Impulsar les lluites del moviment obrer i moviments socials.
- Reclamar a les Administracions públiques que semprengui una veritable
Reforma Fiscal i la derogació de les Reformes Laborals.
- Continuar lluitant pel treball digne, conjuntament amb les organitzacions
eclesials que conformem la Plataforma Església pel Treball Decent.
PS. Cal agraïr i recolzar la feina dels sindicats.
Extret del Comunicat dels Moviments i col·lectius Obrers Cristians de Catalunya i
Balears: ACO, GOAC, JOC i MIJAC, Capellans Obrers, Religioses/os en barris obrers
i populars i Delegacions de Pastoral Obrera de les diòcesis de Catalunya.

Temes de formació permanent
Seguim amb el cicle de Temes de formació
permanent que ens ofereix el pare Anton Maria
Vilarrubias.
El proper divendres 10 de maig, en acabar la missa
de les 7 de la tarda i a la cripta, el tema abordat en
aquesta quarta conferència serà El Llibre de lÈxode,
amb una demostració que els miracles que presenta
el llibre són fenòmens naturals dels que els autors del
sen serveixen per fer una catequesi i una teologia
difícils de ser expressats amb la paraula. El Llibre de
lÈxode és un llibre catequètic i no històric.

Concert del Cor de Barcelona a benefici de Dit i Fet
El proper dimecres 15 de maig a les 19:30, el Cor de Barcelona, dirigit pel
mestre Miquel Àngel Arias i Soler, oferirà un concert a benefici de lAssociació
Dit i Fet. Us hi esperem!

Cicle de cinema transcendental
El proper dilluns, 13 de maig a les 19:30 i a la cripta
com és habitual, projectarem la darrera pel·lícula del
nostre Cicle de cinema transcendental, Largent del
cineasta francès Robert Bresson (1901-1999). El film fou
estrenat lany 1983 i obtingué el premi a la millor
direcció al Festival de Cannes daquell mateix any.
El guió, està inspirat en la primera part de la novela
El cupó fals de Lev Tolstoi i explica les consequències
derivades de lintercanvi dun bitllet fals de 500 francs.
Amb la projecció daquesta també darrera película
de Robert Bresson acabem aquest primer Cicle de
Cinema Transcendental i aprofitem aquest espai per
donar les gràcies al Sr. Joan Sardà que ens ha fet la selecció dels films, ens ha
portat les pel·lícules i ens ha fet els comentaris inicials a totes les sessions.
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
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
DIES FEINERS
19:00 a la Capella de la Sang

