Horaris de les celebracions del Nadal

Joia en el món!
Jesús és nat!

Dimarts 24, vigília de Nadal
a la basílica, a les 23:30, cant de la Sibil·la,
i a les 24:00, missa del Gall
Dimecres 25, Nadal
a la basílica, missa de 12:00. i de 13:00*
Dijous 26, Sant Esteve
a la Capella de la Sang, missa a les 12:00
(No hi ha missa del vespre)
Dimarts 31
a la Capella de la Sang,
missa anticipada de la solemnitat
de la Mare de Déu a les 20:00
Dimecres 1 de gener
a la basílica, solemnitat de la Mare de Déu (festa patronal)
missa de 12:00 i de 13:00*

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

Diumenge 5 de gener
a la Capella de la Sang,
a les 20:00, missa anticipada de la solemnitat de l´Epifania
Dilluns 6 de gener, Epifania
a la basílica, missa de 12:00 i de 13:00*
* en castellà
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 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

Adoració dels pastors, de Gerard van Honthorst, 1622
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Làngel els digué: «No tingueu
por. Us anuncio una bona nova
que portarà a tot el poble una
gran alegria: avui, a la ciutat de
David, us ha nascut un salvador,
que és el Messies, el Senyor.
Això us servirà de senyal:
trobareu un infant faixat amb
bolquers i posat en una
menjadora.»

Bon Nadal!

Nadal

La Sibil·la a Santa Maria del Pi
Lluís Ramis, rector

El dimecres serà Nadal i durant aquest temps litúrgic celebrarem el
naixement de Jesús, el Fill de Déu fet home per a salvar-nos, que va tenir
lloc a Betlem fa 2019 anys.
Hi ha algunes idees teològiques interessants al voltant del Nadal que
val la pena que tinguem en compte.
-Que hem de celebrar el naixement del Senyor a la llum de la seva
resurrecció, ja que amb el Nadal comença la redempció que assoleix el
seu clímax amb la Pasqua.
-El naixement de Jesús pot considerar-se com el naixement de lEs
glésia, ja que el naixement del cap ha de ser també el naixement del seu
cos que és lEsglésia.
-Nadal és un missatge de
pau, alegria i glòria. Pau, perquè
Jesús és el príncep de la pau
segons la profecia dIsaïes, i
làngel anuncia als pastors pau
a la terra als homes que Déu
estima, i ell estima a tothom.
Alegria, perquè és una anticipació del gaudi escatològic (del
que ens espera al final) i de la
re conciliació universal. Glòria,
que canten els àngels perquè
sobre el Fill de Déu fet home
descansa la glòria que és signe
de la presència definitiva de Déu
enmig del món.
Si el dia principal daquestes
festes és el 25, anticipat amb la
missa del Gall de la vetlla, i en
alguns llocs amb la missa del
Pollet, celebrem altres festes
importants en aquests dies i que
no cal oblidar.
*El dia 26, sant Esteve, fem
memòria del primer màrtir de
lEsglésia Universal, aquell que
com Jesús va morir perdonant
als seus botxins.
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Ja fa alguns anys que a la nostra Basílica del Pi es torna a sentir la nit de
Nadal, abans de la Missa del Gall, la bellíssima profecia de la Sibil·la Eritrea
anunciant la vinguda de Jesús. És el conegut «Cant de la Sibil·la» que dun temps
ençà, sestà recuperant en molts llocs del nostre país.
Fent quatre ratlles don prové aquesta tradició començaríem dient que en
origen era una part del sermó del segle V Contra Iudaeos del bisbe de Cartago
Quodvultdeus, deixeble de Sant Agustí el qual va ser inclòs dins de la litúrgia
del dia de Nadal, concretament a la darrera de les lliçons de les matines, prèvies
a la Missa de la Nit (del Gall). La idea era utilitzar un text dorigen pagà la
profecia de la Sibil·la per tal de reforçar, mitjançant una font prestigiosa a
lèpoca, la fe cristiana entre els no creients. A ledat mitjana el text sibil·lí havia
quedat fixat en la litúrgia i va començar a ser cantat i posteriorment representat
seguint la tradició del teatre litúrgic, que en aquell moment havia experimentat
un considerable creixement. Primer era cantat en llatí Iudici Signum i, poc
després degut a làmplia acceptació popular, en llengua vernacla. A lantiga
Corona dAragó es coneix el cant de la sibil·la en català ja al segle XV i, sobretot
al segle XVI, moment en que arriba a la seva plenitud. Lestructura del cant
consisteix en una tornada que cantava tothom: Lo jorn del judici parra qui no haurà
feit servici, seguida dunes estrofes cantades des de la trona per un nen de cor
vestit de dama, les quals relaten, amb un to intensament dramàtic, les
circumstàncies i esdeveniments de la Parusia o segona vinguda de Crist al final
dels temps.
La reforma litúrgica empresa pel Concili de Trento va eliminar el fragment
del sermó Contra Iudaeos substituint-lo per un altre i conseqüentment la Sibil·la,
perdent la seva raó litúrgica, va anar desapareixent de les esglésies catalanes,
no sense algunes reticències dels que apreciaven el drama sacre, conservant-se
només a Mallorca i a lAlger.
A Santa Maria del Pi, tenim el privilegi
de tenir la referència que confirma que la
Sibil·la es feia al Pi com a mínim a mitjans
del segle XVI. Apareix en la Consueta de
Sagristia renaixentista conservada al nostre
arxiu: en la plana corresponent a la vigília
de Nadal, entre disposicions sobre com
sha de parar laltar i la nau de lesglésia,
es diu: A la setena liço de matines te desser
aparelada la Sibil·la per anar a la trona ja
conforme. Lha de acompanyar sis preveres ab
sos ciris cada prevere ab los dos canelobres
dargent ab ses domàtiques per aprés acom
panyar lo prevere a la trona per cantar lo Liber
Generationis Seguidament daixò co
mençava la Missa del Gall.
Avui doncs, com fa 500 anys.
Jordi Sacasas
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El passat dissabte 14 de desembre, per primera vegada, els
infants del Pi van acompanyar lacte
de la benedicció del pessebre de la
parròquia. Amb tots els honors, els
petits valents de la Colla Infantil
dels Gegants del Pi, van fer ballar
els gegantons Mustafà petit i
Elisenda petita per a lInfant Jesús.
Acompanyats pels seus pares, van
fer una cercavila des de la Casa dels
Entremesos fins a la porta de la
basílica on els esperaven mossèn
Lluís i les nenes i nens del grup dels petits de l'Esplai del Pi i de la Catequesi
Parroquial. Amb música i amb molt de goig van entrar a lesglésia i el mossèn
els explicava la bona nova, entre nadales i poemes. Els assistents vam obrir el
cor a Jesús. En fraternitzàvem amb lalegria
del Nadal i apreníem a acollir a Jesús amb
la innocència dun infant. Per acabar la
tarda, un toc de dolçor: una xocolatada de
germanor, i així, infants i famílies vam viure
una bona tarda dadvent.
També donem les gràcies a les famílies
de lEsplai que, aquest mateix dissabte,i
malgrat el fort vent que bufava, hissaven
lestrella de Nadal al capdamunt del nostre
campanar, seguint una tradició de quasi
quaranta anys. Daquesta manera, un cop
més, el Pi il·lumina el nostre barri per
celebrar larribada del Nadal desitjant Pau
per a totes les famílies que, daquí o vingudes darreu, cerquen camins de concòrdia amb tota la humanitat.
Gràcies Pi, per fer-nos viure l'alegria
del Nadal.

*El dia 27 celebrem sant Joan, germà de Jaume, els fills del Zebedeu,
Apòstol i Evangelista.
*El dia 28 recordem als sants
Innocents, aquells als quals
Herodes va sacrificar en el seu
afany per eliminar a Jesús i així
poder mantenir el seu tron de
rei dels jueus.
*El primer diumenge de
Nadal, aquest any el dia 29, te
nim la festa de la Sagrada Fa
mília: Jesús, Maria i Josep formen
la unitat familiar en la qual va
ser acollit, estimat, criat i educat
el Crist.
*El dia 1 de gener, el primer
dia de lany civil, celebrem la
solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu, la que va col·laborar en donar
la naturalesa humana al que també era Déu. Per a nosaltres aquesta festa
té un plus perquè celebrem la nostra patrona, Santa Maria del Pi.
*El dia 6 de gener celebrem lEpifania, que Jesús sha manifestat
també als pagans, als no jueus, representats pels mags vinguts dOrient.
És la segona festa més important daquests dies després del Nadal.
*Finalment, el diumenge 12 de gener celebrem el Baptisme de Jesús,
final del temps de Nadal i començament del temps litúrgic de durant lany.

Concert de Nadal
Aquest dissabte 21 de desembre, a les 20:45, just després
de la missa de les 20:00 i a la
mateixa Capella de la Puríssima
Sang, la nostra Capella de Música
de Santa Maria del Pi, acompanyada pel Grup de Ministrers i
dirigida per Albert Morcillo,
oferirà un Concert de Nadal.
Lentrada és lliure.

LEpifania, de Juan Carreño de Miranda (1614-1685), del Museu del Pi
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Massacre dels innocents, Matteo di Giovanni, 1488

Benedicció del Pessebre de la parròquia
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Les campanes del Pi
anunciaran la Bona
Nova del naixement
de Jesús! Que
lalegria del
moment entri a
totes les cases,
guarnint els
vostres cors de joia
i felicitat! Siguem
tots campanes
joioses i repiquem
fort per la Pau i la
justícia del món!
Lassociació
dAmigues i Amics
del Campanar de
Santa Maria del Pi us
desitja un Bon
Nadal i un Bon Any
Nou.!
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Des de lEsplai del Pi us
desitgem un bon
Nadal i unes bones
festes!
Esperem que tothom
comenci lany amb
molta felicitat i
alegria.
Per un 2020 ple
deducació en el
lleure!

Des del Plat del
Po
us desitgem un Bo bre Vergonyant
n Nadal i feliç an
y
2020 sense oblid
ar-nos de tots
aquells, a qui pe
r
contratemps, no salut o algun
poden cobrir le
s
necessitats més
bàsiques. Gràcie
sa
tots els que feu
possible que la
nostra fundac
ió els pugui ajud
ar i
acompanyar.

Neix la claror d'un
dia sant: veniu, pobles,
adoreu el Senyor, que
avui ha baixat a la
terra una gran llum.
Bon Nadal des de
l'Arxiu del Pi.
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En nom del Cor femení Voxalba us
desitgem que passeu molt bones
festes, acompanyats de família,
amics i la gent que estimeu. Que no
hi faltin la música i les nadales que
ens fan eixamplar el cor! Bon Nadal!

Els geganters i
geganteres del
Pi us
desitgem bones
festes,
tot esperant qu
e el
2020 ens porti un
any
ple de salut i
festivitats que
podem celebrar
en
comunitat. Bon
Nadal, família!

Des de lAssociació
acció social i cultural del Pi
desitgem que aquests dies de
Nadal ens portin esperança,
retrobaments, fraternitat i
amor. Que trobem en
aquestes festes un moment
per apropar-nos i acollir
aquells que ho necessitin i
que aquest esperit de Nadal
ens duri tot lany.

l'associació del retaule de sant
josep oriol us felicita les festes
amb aquest poema:
... i neix l'Infant, tot portant
l'Amor més gran!
en un món cobert de gebre. Per
coixí, té palla vella, per llençol, la
pell d'un xai, per catifa, neu
novella. A l'instant, tot té sentit,
en la foscor de la nit, esperança
en la seva mirada, la Pau que ens
amara.

Que la Paraula de lEvangeli guiï
de nou com cada any lestel de
Nadal cap al nostre cor i faci
renéixer la flama de lAmor cap
aquest Infant Jesús que sens
anuncia en les Escrpitures com
a Salvador. Els grups d'Estudi
dEvangeli de Santa Maria del Pi
us desitgem un Bon Nadal i un
Bon Any Nou!

El passat dissabte 14 de desembre, per primera vegada, els
infants del Pi van acompanyar lacte
de la benedicció del pessebre de la
parròquia. Amb tots els honors, els
petits valents de la Colla Infantil
dels Gegants del Pi, van fer ballar
els gegantons Mustafà petit i
Elisenda petita per a lInfant Jesús.
Acompanyats pels seus pares, van
fer una cercavila des de la Casa dels
Entremesos fins a la porta de la
basílica on els esperaven mossèn
Lluís i les nenes i nens del grup dels petits de l'Esplai del Pi i de la Catequesi
Parroquial. Amb música i amb molt de goig van entrar a lesglésia i el mossèn
els explicava la bona nova, entre nadales i poemes. Els assistents vam obrir el
cor a Jesús. En fraternitzàvem amb lalegria
del Nadal i apreníem a acollir a Jesús amb
la innocència dun infant. Per acabar la
tarda, un toc de dolçor: una xocolatada de
germanor, i així, infants i famílies vam viure
una bona tarda dadvent.
També donem les gràcies a les famílies
de lEsplai que, aquest mateix dissabte,i
malgrat el fort vent que bufava, hissaven
lestrella de Nadal al capdamunt del nostre
campanar, seguint una tradició de quasi
quaranta anys. Daquesta manera, un cop
més, el Pi il·lumina el nostre barri per
celebrar larribada del Nadal desitjant Pau
per a totes les famílies que, daquí o vingudes darreu, cerquen camins de concòrdia amb tota la humanitat.
Gràcies Pi, per fer-nos viure l'alegria
del Nadal.

*El dia 27 celebrem sant Joan, germà de Jaume, els fills del Zebedeu,
Apòstol i Evangelista.
*El dia 28 recordem als sants
Innocents, aquells als quals
Herodes va sacrificar en el seu
afany per eliminar a Jesús i així
poder mantenir el seu tron de
rei dels jueus.
*El primer diumenge de
Nadal, aquest any el dia 29, te
nim la festa de la Sagrada Fa
mília: Jesús, Maria i Josep formen
la unitat familiar en la qual va
ser acollit, estimat, criat i educat
el Crist.
*El dia 1 de gener, el primer
dia de lany civil, celebrem la
solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu, la que va col·laborar en donar
la naturalesa humana al que també era Déu. Per a nosaltres aquesta festa
té un plus perquè celebrem la nostra patrona, Santa Maria del Pi.
*El dia 6 de gener celebrem lEpifania, que Jesús sha manifestat
també als pagans, als no jueus, representats pels mags vinguts dOrient.
És la segona festa més important daquests dies després del Nadal.
*Finalment, el diumenge 12 de gener celebrem el Baptisme de Jesús,
final del temps de Nadal i començament del temps litúrgic de durant lany.

Concert de Nadal
Aquest dissabte 21 de desembre, a les 20:45, just després
de la missa de les 20:00 i a la
mateixa Capella de la Puríssima
Sang, la nostra Capella de Música
de Santa Maria del Pi, acompanyada pel Grup de Ministrers i
dirigida per Albert Morcillo,
oferirà un Concert de Nadal.
Lentrada és lliure.

LEpifania, de Juan Carreño de Miranda (1614-1685), del Museu del Pi
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Massacre dels innocents, Matteo di Giovanni, 1488

Benedicció del Pessebre de la parròquia

Nadal

La Sibil·la a Santa Maria del Pi
Lluís Ramis, rector

El dimecres serà Nadal i durant aquest temps litúrgic celebrarem el
naixement de Jesús, el Fill de Déu fet home per a salvar-nos, que va tenir
lloc a Betlem fa 2019 anys.
Hi ha algunes idees teològiques interessants al voltant del Nadal que
val la pena que tinguem en compte.
-Que hem de celebrar el naixement del Senyor a la llum de la seva
resurrecció, ja que amb el Nadal comença la redempció que assoleix el
seu clímax amb la Pasqua.
-El naixement de Jesús pot considerar-se com el naixement de lEs
glésia, ja que el naixement del cap ha de ser també el naixement del seu
cos que és lEsglésia.
-Nadal és un missatge de
pau, alegria i glòria. Pau, perquè
Jesús és el príncep de la pau
segons la profecia dIsaïes, i
làngel anuncia als pastors pau
a la terra als homes que Déu
estima, i ell estima a tothom.
Alegria, perquè és una anticipació del gaudi escatològic (del
que ens espera al final) i de la
re conciliació universal. Glòria,
que canten els àngels perquè
sobre el Fill de Déu fet home
descansa la glòria que és signe
de la presència definitiva de Déu
enmig del món.
Si el dia principal daquestes
festes és el 25, anticipat amb la
missa del Gall de la vetlla, i en
alguns llocs amb la missa del
Pollet, celebrem altres festes
importants en aquests dies i que
no cal oblidar.
*El dia 26, sant Esteve, fem
memòria del primer màrtir de
lEsglésia Universal, aquell que
com Jesús va morir perdonant
als seus botxins.
2

Ja fa alguns anys que a la nostra Basílica del Pi es torna a sentir la nit de
Nadal, abans de la Missa del Gall, la bellíssima profecia de la Sibil·la Eritrea
anunciant la vinguda de Jesús. És el conegut «Cant de la Sibil·la» que dun temps
ençà, sestà recuperant en molts llocs del nostre país.
Fent quatre ratlles don prové aquesta tradició començaríem dient que en
origen era una part del sermó del segle V Contra Iudaeos del bisbe de Cartago
Quodvultdeus, deixeble de Sant Agustí el qual va ser inclòs dins de la litúrgia
del dia de Nadal, concretament a la darrera de les lliçons de les matines, prèvies
a la Missa de la Nit (del Gall). La idea era utilitzar un text dorigen pagà la
profecia de la Sibil·la per tal de reforçar, mitjançant una font prestigiosa a
lèpoca, la fe cristiana entre els no creients. A ledat mitjana el text sibil·lí havia
quedat fixat en la litúrgia i va començar a ser cantat i posteriorment representat
seguint la tradició del teatre litúrgic, que en aquell moment havia experimentat
un considerable creixement. Primer era cantat en llatí Iudici Signum i, poc
després degut a làmplia acceptació popular, en llengua vernacla. A lantiga
Corona dAragó es coneix el cant de la sibil·la en català ja al segle XV i, sobretot
al segle XVI, moment en que arriba a la seva plenitud. Lestructura del cant
consisteix en una tornada que cantava tothom: Lo jorn del judici parra qui no haurà
feit servici, seguida dunes estrofes cantades des de la trona per un nen de cor
vestit de dama, les quals relaten, amb un to intensament dramàtic, les
circumstàncies i esdeveniments de la Parusia o segona vinguda de Crist al final
dels temps.
La reforma litúrgica empresa pel Concili de Trento va eliminar el fragment
del sermó Contra Iudaeos substituint-lo per un altre i conseqüentment la Sibil·la,
perdent la seva raó litúrgica, va anar desapareixent de les esglésies catalanes,
no sense algunes reticències dels que apreciaven el drama sacre, conservant-se
només a Mallorca i a lAlger.
A Santa Maria del Pi, tenim el privilegi
de tenir la referència que confirma que la
Sibil·la es feia al Pi com a mínim a mitjans
del segle XVI. Apareix en la Consueta de
Sagristia renaixentista conservada al nostre
arxiu: en la plana corresponent a la vigília
de Nadal, entre disposicions sobre com
sha de parar laltar i la nau de lesglésia,
es diu: A la setena liço de matines te desser
aparelada la Sibil·la per anar a la trona ja
conforme. Lha de acompanyar sis preveres ab
sos ciris cada prevere ab los dos canelobres
dargent ab ses domàtiques per aprés acom
panyar lo prevere a la trona per cantar lo Liber
Generationis Seguidament daixò co
mençava la Missa del Gall.
Avui doncs, com fa 500 anys.
Jordi Sacasas
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Horaris de les celebracions del Nadal

Joia en el món!
Jesús és nat!

Dimarts 24, vigília de Nadal
a la basílica, a les 23:30, cant de la Sibil·la,
i a les 24:00, missa del Gall
Dimecres 25, Nadal
a la basílica, missa de 12:00. i de 13:00*
Dijous 26, Sant Esteve
a la Capella de la Sang, missa a les 12:00
(No hi ha missa del vespre)
Dimarts 31
a la Capella de la Sang,
missa anticipada de la solemnitat
de la Mare de Déu a les 20:00
Dimecres 1 de gener
a la basílica, solemnitat de la Mare de Déu (festa patronal)
missa de 12:00 i de 13:00*

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

Diumenge 5 de gener
a la Capella de la Sang,
a les 20:00, missa anticipada de la solemnitat de l´Epifania
Dilluns 6 de gener, Epifania
a la basílica, missa de 12:00 i de 13:00*
* en castellà
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 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

Adoració dels pastors, de Gerard van Honthorst, 1622

RAL
T
EX DA
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Núm.

787
22
desembre
2019

Làngel els digué: «No tingueu
por. Us anuncio una bona nova
que portarà a tot el poble una
gran alegria: avui, a la ciutat de
David, us ha nascut un salvador,
que és el Messies, el Senyor.
Això us servirà de senyal:
trobareu un infant faixat amb
bolquers i posat en una
menjadora.»

Bon Nadal!

