Setmana de pregària per la
unitat dels cristians
Lluís Ramis, rector
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Dels dies 18 al 25 de gener els seguidors de Jesús
celebrem la setmana de pregària per la unitat dels
cristians que aquí, a la diòcesi de Barcelona, té com a
acte inaugural una celebració ecumènica a la catedral
el dissabte 18 de gener a les vuit del vespre, presidida
pel bisbe auxiliar Mons. Antoni Vadell i amb la participació de representants de les diverses confessions
cristianes.
La setmana de pregària acaba el dissabte 25, festa
de la conversió de Sant Pau, un personatge clau en els
inicis de lEsglésia per la seva tasca evangelitzadora en
el món pagà, ja que va fundar nombroses comunitats
cristianes, va ser apòstol itinerant i escriptor de diverses
cartes a comunitats o a persones, textos que tenim com
a inspirats, que formen part dels llibres del Nou Testa
ment i llegim a les Eucaristies. Sant Pau és molt ben valorat per totes les confessions cristianes.
La conversió de Sant Pau, fresc de Michelangelo
(Vaticà, Capella Paulina), 1542.
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A nivell de la nostra parròquia ho tindrem present en les misses de
la setmana i també el dijous 23; aquest dia, després de la missa de les set
de la tarda, farem una estona de pregària a la qual esteu tots convidats.
La farem amb aquesta intenció: la unitat dels cristians.
El lema denguany porta per títol: Ens tractaren amb una humanitat
poc corrent (Ac 28,2) que fa referència al viatge de Pau a Roma per a ser
jutjat davant lemperador romà; quan el vaixell en el que viatjava amb
els soldats que lescortaven va naufragar davant les costes de Malta i allí
van ser molt ben acollits pels habitants de lilla. I ens recorda que tots
nosaltres (evangèlics, ortodoxos i catòlics) hauríem de tractar-nos també
amb misericòrdia, hospitalitat i estimació fraterna, tal i com van fer
aquells pagans amb els nàufrags.
La Comissió Interdiocesana dEcumenisme i de Relacions Interreli
gioses ens proposa enguany que ens esforcem per descobrir que la nostra
vida cristiana no pot deixar de banda el compromís ecumènic, i sentir
que el Senyor ens crida contínuament a lamor fratern, a no excloure a
laltre que es configura en una altra confessió. Sentir en el cor la ferida
de les divisions, pre-sentir que és ineludible la trobada i establir ponts
per arribar, amb lajuda de lEsperit Sant, a la plena comunió.
Sens convida a què lactivitat per la unitat dels cristians no quedi
reduïda només a aquesta setmana, sinó que durant la resta de lany pugui
haver-hi loportunitat de noves possibilitats dapropament i dintercanvi
mutu.
Cal eixamplar en els nostres continguts de formació la riquesa
espiritual que tenim a labast, de les diferents confessions cristianes. És
un tresor que moltes vegades resta amagat en la indiferència i seria
interessant una recerca mútua per conèixer-nos millor.
Déu etern,
que no pertanys a cap cultura ni terra sinó que ets Senyor de tots,
i ens crides a acollir lestranger que resideix entre nosaltres.
Ajudans amb el teu Esperit
per viure tots els cristians de diferents confessions
com a germans i germanes,
acollint a tots en el teu nom
i vivint segons la justícia del teu Regne.
Tho demanem en el nom de Jesús.
Amén

Els pavesos funeraris ja han retornat al Pi
Els pavesos funeraris de les
famílies Tarré i Torres, senyors
dAlmenara, que han estat exposats
al Saló del Tinell dins del projecte del
Museu dHistòria de la Ciutat de
Barcelona Barcelona capital
mediterrània ja tornen a ser al Mu
seu del Pi, on des daquest passat
divendres llueixen en una de les
vitrines de la sala del tresor, magní
ficament restaurats pels tècnics del
MUHBA. És un fet força habitual que
per alguna exposició el nostre museu
cedeixi peces del fons propi, amparant
Els dos pavesos tal i com es estaven
la operació mitjançant un contracte
exposats al Saló del Tinell
de cessió. I com a contrapartida,
sarriba a un acord beneficiós per a ambdues parts que sol ser en forma
de restauració o consolidació de lobjecte cedit.
Els pavesos formaven part del ritual cavalleresc anomenat córrer
les armes, una cerimònia fúnebre en la que genets a cavall entraven als
espais on es vetllaven les despulles del cavaller mort portant aquests
escuts cerimonials amb els emblemes del difunt cap per avall i donant
voltes al cadafal funerari proferint crits de dolor. La cerimònia rebia
també el nom de solemnitat de descoaments dels cavalls perquè les
muntures que hi prenien part, ricament guarnides, duien cues i crineres
retallades en senyal de dol. Es va fer fins al segle XVI.
Els pavesos en la seva ubicació definitiva a la sala del tresor del Pi

Manel Grau

Gotes decumenisme
Els cristians, seguidors de Crist, hem format camins diferents:
catòlics, protestants, ortodoxos, anglicans... Tots partint de Jesús de
Natzaret, tots descobrint a Déu en la seva vida, mort i resurrecció. Tots
fascinats per seguir-lo, i a vegades tant enfrontats... Talment gotes
daigua de formes diferents, mides diferents, que mentre corren per la
superfície de les fulles senvegen i es repliquen les unes a les altres, fins
que cauen totes a la mateixa bassa, i sadonen que totes són H2O, una
aqüitat ja sense límits definits.
Déu viu, ensenyans a sumar i refrescar plegats, no pas a competir
i restar esforços.
Que la comunió ens porti cap a la teva bassa final.
Joan Morera, a pregaria.cat

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
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Despatx parroquial

El despatx parroquial és
lindret dacollida de la
parròquia on us atendrem a
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