Candelera i dia de la Vida Consagrada
Lluís Ramis, rector

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

Núm.

790
2
febrer
2020

El dia 2 de febrer, ja des dels temps del papa Pau
VI, sorganitzava a Roma una celebració especial dels
religiosos en ocasió de la festa de la presentació i ofrena
de Jesús al Temple, per donar gràcies a Déu pel do de
la vida consagrada. Aquesta celebració es veia com una
ofrena que els religiosos fan a Déu de les seves vides.
Lany 1997, el papa Joan Pau II va estendre aquesta
iniciativa a tota lEsglésia, i va instituir la Jornada de
la Vida Consagrada
Aquesta jornada és una bona ocasió perquè totes les
comunitats cristianes ens conscienciem daquesta realitat
tan joiosa: el do que Déu ha fet a lEsglésia i a la humanitat
amb la vida consagrada. Milers i milers dhomes i de
dones han decidit abraçar aquest tipus de vida, tot
seguint la vocació que senten en el seu interior: els monjos
i monges, en els seus monestirs de vida contemplativa;
els religiosos i religioses de vida activa, en les seves
comunitats, dedicats a apostolats molt diversos en lEs
glésia; els membres dels instituts seculars, que actuen
enmig del món.
Tots ells donen a lEsglésia i al món un admirable
testimoni dentrega, de seguiment radical del Crist i del
seu estil evangèlic de vida, de dur a plenitud el seu
compromís baptismal, cadascun segons el carisma que
ha rebut de lEsperit. Ho fan amb el vot de pobresa, per,
lliures daltres lligams, entregar-se més generosament
als altres, sobretot als més pobres. Amb el vot de castedat,
per estimar tots amb Crist i com Crist, amb amor universal.

Amb el vot dobediència, tot vivint en comunitat i acceptant que la
més gran llibertat és posar-se a disposició de lEsglésia per anunciar el
Regne i servir a tothom.
Enguany la Jornada Mundial de la Vida Consagrada porta per lema:
La vida consagrada amb Maria, esperança dun món sofrent. Aquestes
paraules ens recorden que la persona despecial consagració, amb la seva
paraula, amb la seva acció, però sobretot amb la seva pròpia vida, és
testimoni i anunci daquesta esperança. I ho serà en la mesura en què
aprengui de Maria i amb Maria, Mare de lesperança, a esperar solament
en Déu.
Maria des del Cel encoratja la nostra esperança; i els consagrats
participen daquesta missió de portar esperança a un món que pateix:
-Maria va anar
ràpidament a ajudar a la
seva anciana cosina Elis
abet en els darrers mesos
dembaràs. Com ella,
milers de persones con
sagrades en tot el món
atenen a mares en difi
cultats, lluiten per la vida
del no nascut, cuiden a
ancians abandonats, a
malalts i a persones vul
nerables.
-Maria va cuidar i va
La Visitació, fresc de Giotto a l'església de Sant Francesc a Assís educar a Jesús. Com ella,
els consagrats es dedi
quen amb molta freqüència al servei de leducació de nens i joves.
-Maria va estar al costat del seu Fill en la seva Passió i mort en la
creu. Com ella, són molts els consagrats que estan a prop dels que estan
a la presó, dels que pateixen violència, persecució o explotació.
-Després de la mort de Jesús, Maria va acompanyar i va consolar
als Apòstols, encoratjant lesperança en la resurrecció i en la vinguda
de lEsperit Sant. Com ella, les persones consagrades porten ànim i
consol als qui sofreixen tristesa, incomprensió, refús, angoixa,
desesperació.
-Però sobretot, Maria, i amb Maria, les persones consagrades, són
font desperança en totes aquestes situacions perquè lliuren al món a
Jesús, és a dir, a Aquell que va venir a donar sentit al sofriment i a la
mort, perquè és Aquell que ha vençut el pecat, origen de tots els mals
que sofreix la humanitat.
El dissabte dia 1 a la tarda i el diumenge dia 2, a les misses celebrarem
la festa de la presentació de Jesús i beneirem les candeles.

Properament farà, ... 512 ... anys, que el Pi rebia
un important llegat
Properament, el dia 10 de febrer, es compliran 512 anys duna efemèride
molt important, i alhora molt poc coneguda, que tingué lloc a Santa Maria del
Pi lany 1508, i que honra la nostra parròquia com una institució que sempre ha
anat a favor de la cultura i el coneixement.
El beneficiat i sagristà de la parròquia, Pere Joan Matoses, havia manifestat
la voluntat de deixar en herència la seva biblioteca personal a la parròquia.
Matoses fou mestre en arts i un dels gramàtics més importants del seu temps,
a lalçada dAntonio Nebrija.
Com a tal, la seva biblioteca era més extensa que la majoria de les dels seus
coetanis (tenint en compte que els llibres eren un bé preuadíssim, a vegades
més que lor i la plata). La biblioteca de Matoses estava formada per més de 100
volums.
Aquest fenomenal llegat tenia només una condició: la biblioteca havia de
ser accessible a tothom, és a dir, pública. No és pas una dada trivial aquesta, ja
que automàticament convertia a Santa Maria del Pi en la dipositària de la segona
biblioteca pública de Barcelona. La primera lhavia creat pocs anys abans el
Patriarca Sapera als claustres de la Catedral de Barcelona.
Aquell 10 de febrer tota la parròquia es va reunir solemnement per donar
aprovació al llegat de Pere Joan Matoses. Rector, comunitat i obrers, junt a un
bon nombre de feligresos, i es va triar la capella del Capítol (que ara coneixem
popularment com capella de la Sang) com lespai on dipositar la biblioteca.
Sospitem que el lloc exacte era el cor elevat que hi ha damunt lentrada de la
capella.
Al cap de pocs anys, Matoses va morir i el seu llegat es va fer efectiu. La
segona biblioteca pública de Barcelona va funcionar des de 1511-12 fins a finals
daquell mateix segle. No coneixem la data exacta, però el rastre es va perdent
fins a no quedar-ne més constància. De la fortuna dels seus llibres tampoc en
sabem res. Només en queda la memòria i lexemple que hauríem de seguir tots
per continuar apostant per la cultura i laccés al coneixement per a tothom, com
ho van fer tan dignament els nostre predecessors, fa més de mig mil·lenni.

Albert Cortés

Acció Social i Cultural del Pi
El passat mes de desembre, finalment,
es va constituïr lAssociació dAcció
Social i Cultural del Pi.
Ja fa uns mesos que estem treballant en
alguns projectes del Pi, però també tenim ganes diniciar-ne de nous. El primer
dells serà un PROGRAMA DACOMPANYAMENT A GENT GRAN.
Si esteu interessats en participar daquest projecte com a voluntaris o
coneixeu algú que sen podria beneficiar, poseu-vos en contacte amb nosaltres
a: acciosc@basilicadelpi.cat o al telèfon 648 87 41 01

Us anunciem un cicle de concerts que lArxiu del Pi ha preparat conjuntament
amb el Departament de Música Antiga de lEscola Superior de Música de
Catalunya (ESMUC) en el marc dun conveni de col·laboració entre les dues
entitats. En aquest conveni, shi inscriu, entre altres àmbits dactuació, la
participació de lESMUC en el Retaule de Sant Josep Oriol i un ampli programa
de recerca musical en la documentació del nostre Arxiu i en el de la parròquia
de Sant Pere de Canet, on resideix part de la música que sinterpretava a Santa
Maria del Pi des de principis del segle XVII fins ben entrat el segle XX.
Tots els concerts daquest cicle, de gran qualitat musical, seran gratuïts i us
anirem anunciant dates i horaris concrets.
El primer dells serà el 18 de febrer a les 20:30: Membra Jesu Nostri, de
Dietrich Buxtehude i amb direcció de Manfredo Kraemer.
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
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
dimarts de 10:00 a 11:00
08002, Barcelona
12:00 a la Basílica
(atenció telefònica) i dijous
Tel. 93 318 47 43
13:00 (en castellà) a la Capella info@basilicadelpi.cat
de 18:00 a 20:00.
de la Sang
despatx.santamariadelpi@gmail.com
www.basilicadelpi.cat
DIES FEINERS
19:00 a la Capella de la Sang

BASÍLICA
Plaça del Pi, 7

