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Germanor és una paraula bonica que recorda a
una altra paraula semblant, fraternitat, i que usem per
referir-nos a la campanya que cada any en el mes de
novembre, les diverses diòcesis fan per recollir diners
per ajudar al sosteniment de lesglésia catòlica, en el
nostre cas, a larxidiòcesi de Barcelona.
Formem una família molt gran i dins de les famílies
ja sabem que els seus membres sajuden, i hi ha moltes
maneres dajudar-se, una delles és leconòmica.
El poble de Déu realitza tres grans grups dactivitats:
1. Lactivitat litúrgica, celebrativa i sacramental, fruit
de la fe en Jesucrist i el seu missatge. Es tracta de celebrar
la nostra fe.
2. Lactivitat pastoral, evangelitzadora, educativa i
cultural, per aprofundir en la nostra fe i donar-la a
conèixer als qui no nhan sentit a parlar o se nhan
allunyat.
3. Lactivitat social, caritativa i assistencial, fruit de
la nostra fe que ens diu que el manament més important
és estimar a Déu i estimar al proïsme.
I per a fer-ho lesglésia diocesana disposa de 215
parròquies i 714 centres de culte, de 817 sacerdots i
religiosos, més de 2.000 religioses, 16.750 voluntaris i
uns 3.100 catequistes.
Encara que els voluntaris, com bé diu el seu nom,
no cobren i fan les seves tasques desinteressadament,

gratuïtament, els preveres i els laics contractats
sí que ho fan i les delegacions, les ajudes a les
parròquies, etc, impliquen unes despeses im
portants. També hem de dir que el pla pastoral
diocesà que el curs passat va treballar leix de la
fraternitat, enguany treballarà el dels joves: ferlos arribar la crida que Jesús fa a tothom, també
a ells, i què millor que arribi a les persones el més
aviat possible; millor nens que joves, i millor joves
que adults,... La descoberta de Jesús i el seu
missatge és font de plenitud, de vida amb sentit
i felicitat. La pastoral amb els joves requereix
dimaginació i creativitat, segurament aquest any
la despesa en levangelització dels joves
augmentarà donat que aquest serà lobjectiu principal diocesà.
Per totes aquestes raons es necessiten bastants diners per poder dur
a terme aquestes tres tasques que hem assenyalat abans. Els balanços
econòmics cada any són molt ajustats, però és que no es pot estirar més
el braç que la màniga; així en el 2018 el total dingressos de la diòcesi va
ser de 17.355.000 , mentre que les despeses van pujar a 17.342.000 ,
amb un superàvit de 13.000 . Si shaguessin tingut més diners shaurien
pogut fer més coses. Lany passat els ingressos per la col·lecta de Germanor
van ser de 282.000  que van representar un 1,66 % del total dingressos.
Siguem generosos en la col·lecta de Germanor daquest cap de
setmana.

En record de la germana
Miquela Monreal
Paraules de mossèn Gaietà en la missa funeral de
la germana Miquela Monreal que ens deixà el passat
29 doctubre.
A lanar a dormir, ahir, vaig pensar en la ger
mana Miquela. Jesús ens va donar als Apòstols.
Molts cristians son apòstols perquè algú els ha
portat a conèixer Jesús. Els que fan aquesta tasca
evangelitzadora son també, sobretot, els sants.
Aquells que marxen a lÀfrica perquè els que no
saben de Jesús el puguin conèixer, allà on hi ha els més pobres del món. Hi ha
moltes persones que encomanen el conèixer Jesús, inclús hi ha aquells que no
surten de casa o de la seva ciutat però ens han portat a Jesús sense fer soroll.
La germana Miquela, a vegades en sortir de la missa, em renyava una mica
perquè no havia fet prou bé el que havia de fer. Però també em deia alguna
vegada que havia parlat molt bé de Jesús.
La germana Miquela va ser una mica totes aquestes coses que he dit: una
veritable apòstol. Ens hem sentit tots nosaltres molts estimats per ella al Pi.
Gaietà de Casacuberta

Un matí doctubre qualsevol
Un matí doctubre qualsevol,
a quarts de nou del matí, al pas
satge que va de Cardenal Casañas
a la Rambla. Hi ha un home que
dorm al terra, arrecerat contra la
paret. No fa gaire fred, però està
cargolat i tapat amb una flassada.
Shi acosta una parella de guàrdies
urbans, el desperten i li diuen:
Vete de aquí. Escóndete en otro sitio
que aquí estás muy a la vista. I
lhome, mansament, saixeca, re
cull les seves coses, i sen va. El passatge ja és a punt per a rebre les allaus de
turistes que shi aturen per capturar una imatge del nostre campanar, amb la
senyera voleiant dalt de tot. No fos cas que lhome espatllés lenquadrament de
la foto. Final de la història.
Ignoro si la policia local té instruccions concretes respecte de la gent que
dorm al carrer. Potser mhauria dinformar millor abans de gosar escriure res.
Desconec també si el Vete de aquí que estás muy a la vista és fruit collita del
mateix agent o si respon a protocols fixats. Potser el cas és que la lletjor de la
pobresa afecta massa negativament la imatge de la ciutat, tant depenent del
turisme com és, tant depenents del turisme com som, i per això cal desplaçar
aquesta pobresa endèmica i crònica a barris menys visitats. Potser agraïm la
tasca de la guàrdia urbana perquè no ens agrada veure allò que ens molesta o
que ens interpel·la com a societat, i veiem com una molèstia les persones que
viuen al carrer.
Però en qualsevol cas, queda patent que al pobre, al que pateix, no lacom
panyem com hauríem de fer. Escric això després dassistir colpit a un acte davant
la catedral en record de les 55 persones, dones i homes que vivien o havien
viscut als carrers de Barcelona i que han mort el darrer any. Les persones sense
llar tenen una esperança de vida vint-i-sis anys inferior a la mitjana, perquè
viure al carrer deteriora la salut. I a Barcelona, a la nostra ciutat, al costat de les
nostres cases, als nostres carrers i places, hi ha mil dues-centes persones que
viuen al carrer, exposades a molts riscos: al fred, a la calor, a la violència i
agressions, a la soledat i a la pèrdua del seu entorn de suport.
Jesús, de condició humil, que ja des de jove havia viscut entre els pobres i
els senzills, va refusar de mirar-se el món des de dalt, des del cim d'una muntanya
alta. Si fem nostra aquesta mirada, aquesta perspectiva baixa, des del terra d'un
carrer qualsevol, els nostres cors seran més sensibles a les necessitats dels
desemparats. I pensem també, ara que
ens tocarà pronunciar-nos, que calen
decisions polítiques que posin la mirada
en les persones i que apostin per aug
mentar dotacions i recursos en prevenció,
perquè els més desafavorits trobin el
suport que els neguem com a societat.
Manel Grau

Us agrada el Gòspel?
En els propers dies, a Santa Maria del Pi, acollirem dos concerts solidaris de gòspel.
Aquí en teniu les ressenyes:
Divendres, 15 de novembre, 21:00
Concert del The Gospel Viu Choir a be
nefici de Salut Mental Catalunya,
organització que vol contribuir a que les
persones amb problemes de salut mental
participin dins la societat, en igualtat
doportunitats. Perquè ningú no sigui
exclòs i tothom pugui exercir els seus drets
com a ciutadà. Perquè totes les persones
puguin tenir aficions, amics i feina. En
definitiva, perquè tinguin una vida plena.
+ Info a www.salutmental.org

Divendres, 22 de novembre, 21:00
Concert del Cor Gospel Gràcia a benefici
de ProInfants, entitat compromesa amb
la infància que promou, finança i supervisa
projectes dajut a nens, nenes i adolescents,
en comunitats amb alt risc dexclusió, i en
lentorn de suburbis castigats per la immigració rural forçosa o per conflictes de
tota mena. + Info a www.proinfants.org

Loteria i Grossa del Pi
Ja disposem de la Loteria del Pi.
Com cada any quan arriben les
fredorades, teniu al cancell den
trada a la vostra disposició les butlletes. Enguany, a petició de força
gent, hi afegim participacions del
sorteig de la Grossa.

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 administraDISSABTES
18:30 a la Capella de la Sang LOCALS PARROQUIALS tives relacionades amb els
sagraments, lhorari establert
20:00 a la Capella de la Sang Cardenal Casañas, 16
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 dijous
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

