Pertinença a la comunitat

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

Emprem sovint el mot comunitat cristiana referintnos a la pròpia parròquia o al grup parroquial o a
qualsevol altre manifestació grupal dEsglésia. Si ens
fonamentem en les primeres comunitats cristianes,
llegim en el llibre dels Fets Tots els creients vivien units
i tot ho tenien al servei de tots... La multitud dels creients
tenien un sol cor i una sola ànima... Eren constants a escoltar
lensenyament dels apòstols i a viure en comunió fraterna,
a partir el pa i a assistir a les pregàries... I la gent sentia un
gran respecte (Fets 2,42-45; 4,32). Sovint en les comuni
tats cristianes davui observem relacions superficials,
un excés dindividualisme, poca sensibilitat per a aten
dre la situació dels altres, dificultats per a atorgar perdó,
manca dunitat de criteri i dacció... Contemplem gestos
i expressions com la meva missa; el meu banc de les
glésia; en aquesta parròquia sempre sha fet així, des
que va venir aquell mossèn i daixò ja fa set anys; la
celebració dels sagraments en el dia i hora que jo en
sento necessitat; primers bancs buits en el temple i fins
i tot si som pocs ben dispersos; en dies de primeres
comunions buscar alternatives perquè la missa no sigui
tan llarga; mirar quin mossèn fa les homilies més breus;
perquè el mossèn posa baptismes dintre la missa? ...
Davant de fets com aquests cal plantejar-nos si
veritablement som comunitat cristiana on ens coneixem
i ens estimem o bé un conjunt de persones que ens
trobem sota un mateix sostre. Ben segur, que no es pot
generalitzar. Però segurament hem daprofundir de
nou en el sentit de la paraula koinonia, que podem
traduir com a confraternitat.
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Avui, les persones no es queden o marxen de lEs
glésia per raó de les
seves creences, sinó
per un sentit de
pertinença a la co
munitat. Fa cin
quanta anys si et
comportaves ade
quadament i creies
correctament podies
pertànyer a la co
munitat. Actual
Edició dels Fets dels Apòstols de 1644
ment, molts canvien
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la seva manera de viure i el seu comportament si tenen la possibilitat
de descobrir-ho i dóna sentit a les seves vides. Així hem passat duna
cultura de comportar-se  creure i pertànyer a una nova cultura de
pertànyer perquè es creu i això determina un comportament.

Aquesta nova realitat ens és duna gran exigència fonamentada en
lacolliment. Ens demana, com assenyala el Papa Francesc, una Església
en sortida, un sortir de nosaltres mateixos, de la nostra autoreferència,
del sempre sha fet així, cap a les perifèries perquè tothom, des dels qui
es plantegen quelcom fins als més allunyats, shi puguin sentir convidats;
amb el perill que podem prendre mal perquè és una nova aventura que
ens demana superar els nostres propis prejudicis i un canvi de mentalitat
en tantes qüestions. No oblidem però que el Papa Francesc prefereix
una Església accidentada perquè es qüestiona i arrisca davant dun
immobilisme!
Estem disposats a proveir doportunitats i experiències de pertinença
a aquells qui encara no creuen ni es comporten?
LEsglésia ha de ser el lloc de la misericòrdia gratuïta, on tothom
pugui sentir-se acollit, estimat, perdonat i encoratjat a viure segons la
vida bona de lEvangeli, Evangelii gaudium 114.
Convé fomentar lencontre de tots els membres de la comunitat
parroquial en leucaristia dominical com a font i cimal de la vida
comunitària; i acompanyar-la de moments de convivència que facin
més familiar i fraterna la parròquia. Concentrar esforços en la seva
preparació amb intencionalitat. Eucaristies que permetin tres expe
riències: trobar-nos, celebrar i conviure. Cal que tots els fidels, a través
del que es viu i es diu a la missa, es vagin sentint convidats a iniciar
un camí de creixement en la vida cristiana. Si shi troben bé, troben
interessant el que van descobrint, experimenten canvis positius en les
seves vides, perseveren; al mateix temps que la comunitat es regenera
i senriqueix amb les fortaleses de cada un dels seus membres.
Joan Casals
Per El Bon Pastor. Dv, 24/06/2016

El Plat del Pobre Vergonyant (6 i darrer)
La bibliografia publicada del Bací del Pi versa sobre els segles XIV i XV. Però
gràcies al sr. Josep Maria Coll, actual president del Bací, he pogut esbrinar com
funciona, ja que al llarg dels segles, la institució sha hagut dadequar a les
diferents legislacions dAjuntament, Generalitat i Estat.
El Plat del Pobre Vergonyant és actualment una Fundació Canònica Autònoma,
sota el protectorat del Bisbat de Barcelona; inscrita a la Conselleria de Justícia
de la Generalitat de Catalunya; i registrada com Entitat Religiosa del Ministeri
de Justícia de Madrid. Cada any, el Llibre Oficial dActes és segellat per la
Generalitat i lArxiu del Pi en guarda una còpia. I els seus balanços són publicats
en el butlletí Ahir, Avui, Demà, seguint la Llei de transparència.
El seu propòsit, segueix sent el mateix: ajudar les famílies necessitades que
en èpoques anteriors gaudien duna millor posició social i econòmica, i que
pertanyen a la feligresia de la Parròquia del Pi. La fundació està regida per un
Patronat. El Rector és substituït per qui el substitueixi en el càrrec i la resta de
Patrons es renoven cada cinc anys per cooptació amb el vot favorable dels
membres de la Junta, que han de ser persones catòliques, practicants, feligreses
del Pi i de conducta personal, professional i social modèlica.
Es finança mitjançant donacions, herències o llegats, així com també oblacions
voluntàries lliurant lalmoina en dues capelletes situades a linterior de la basílica
que amb molta diferència, són la font més important dingrés, com també algun
donatiu anònim i alguna subscripció per transferència bancària en benefici
exclusivament dels Pobres vergonyants.
Les peticions dajut es reben normalment per part de feligresos o daltres
persones que coneixen lObra. Solen ser famílies de dos o tres persones dedat
avançada amb una pensió (sovint no contributiva) o alguna prestació de Benestar
Social o que en algun cas, compten amb lajut dalgun familiar pròxim. Sempre
entenent que no demanen caritat, per això són pobres vergonyants, sels ajuda
mensualment via transferència bancària amb una paga extraordinària per Nadal.
I es fa un seguiment discret dels casos via telefònica o visita personal.
És evident que la pobresa vergonyant no ha desaparegut encara que la
coneguem amb daltres noms. Qui no ha sentit a parlar de gent gran que pateix
pobresa energètica o té dificultats per a menjar? O famílies que viuen gràcies
a les pensions dels avis? O professors que porten entrepans, llet o fruita per a
alumnes que no porten esmorzar, sabent que
potser és el seu únic àpat del dia? És
per això que el Plat del Pobre
Vergonyant segueix en actiu,
de manera discreta i rigorosa.
Si voleu ajudar en la seva
tasca podeu fer els vostres do
natius en les capelletes que hi ha
a linterior de la basílica. I si po
deu ajudar dalguna altra manera
us convido a parlar amb el sr. Coll.
Ell us indicarà com fer-ho.
Moltes gràcies per endavant.
Eva Guardiola

Primera pàgina de les Ordinacions del Plat del Pobre
Vergonyant (any 1444) i primera pàgina de la darrera
acta de la junta actual (abril de 2019)

Concert espiritual Aux Caraïbes
Aquest diumenge dia 19 a les 19:00, els alumnes
del Departament de Música Antiga de l'ESMUC,
dirigits per Pedro Memelsdorff, ens oferiran un
programa molt interessant.
Una música exòtica i fresca, plena de passió: la
música que es va desenvolupar en els ambients negres
i esclaus de les Antilles Franceses durant el segle XVIII.
Música per pregar, per expressar la nostàlgia de
la terra i la joia de viure.
Entrada lliure.
No us ho perdeu!!!

Concert de la Mississippi State University Singers
El proper dimecres, 22 de maig a les 20:30 hores el
cor Mississippi State University Singers, dirigit per Gary
Packwood, oferirà un concert a la nostra basílica.
Lentrada és lliure.

El proper diumenge,
26 de maig a les 18:30 el
cor Participatiu, la Jove
Orquestra El Musical i el Conjunt dArpes dEl
Musical, dirigits per Petter Udland Johansen
oferiran un programa de músiques i cants de
tradició celta, músiques espirituals i profanes i
músiques del món.
Entrada lliure.
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

