El Dia Mundial del Malalt
Lluís Ramis, rector

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

El dia 11 de febrer, festa de la Mare de Déu de
Lourdes, lEsglésia celebra la Jornada Mundial del
Malalt. Enguany va ser el dimarts passat però val la
pena que no sens passi per alt.
Els malalts juntament amb els pecadors van ser les
persones a les quals Jesús va dirigir més temps de la
seva vida pública: ell va curar cecs, invàlids, sordmuts,
epilèptics, leprosos, una dona amb hemorràgies i una
altra amb la columna torçada, la sogra de Pere que tenia
febre,... i fins i tot va ressuscitar morts i va alliberar
posseïts. I una vegada que uns fariseus es queixaven de
Jesús perquè menjava i tractava amb els pecadors, els
va contestar que no tenien necessitat de metge les per
sones sanes sinó les malaltes; i és que ell ha vingut a
curar cossos i ànimes, per això els seus preferits són els
malalts i els pecadors.
I al final de levangeli de Marc, (Mc 16, 15-18) quan
Jesús sacomiada dels seus apòstols abans de ser glori
ficat a la dreta del Pare, els diu que han danunciar la
bona nova i que entre els senyals que acompanyaran
els qui hauran cregut estarà imposar las mans als malalts
i curar-los.
El do de guaricions no està a labast de tothom.
Llegint les Sagrades Escriptures dóna la impressió que
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De moment, però, fem el que
està a les nostres mans.

Curació de la dona encorbada, James Tissot, 1886-1896

Curació del cec de naixement, Nicolas Colombel, 1682

aquests i altres dons, Déu els concedia amb profusió, però ara no és
així. LEsglésia sempre sha preo
cupat dels malalts i els ha atès duna
manera o altra segons les seves
possibilitats, ha creat diversos ordes
masculins i femenins dedicats als
malalts com el dels Camils, Sant
Joan de Déu, les Josefines, les
Darderes,...
Cadascú de nosaltres hem
destimar i sentir als malats com a
germans als quals hem dajudar. El
guarir o alleujar els símptomes
correspon més aviat als profes
sionals sanitaris, però nosaltres
sempre podrem acompanyar, ani
mar, consolar als malalts i a les
seves famílies.
Per això us recordo que si hi ha
algun malalt de la parròquia que no pugi venir habitualment a les nostres
eucaristies i voleu que sigui atès religiosament, podeu contactar amb el
rector. Potser més endavant podrem crear un grup de voluntaris que
visitin als malalts, especialment els que estan sols, (fer companyia, portar
la comunió o pregar amb ells,...) és el que sen diu equip de pastoral de
la salut que existeix en algunes parròquies.
Precisament en el missatge del
papa Francesc amb motiu de la XXVIII
Jornada Mundial del Malalt que té
per lema la frase de Mt 11,28 Veniu
a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats,
i jo us faré reposar el Papa ens recorda
que les persones que atenen als
malalts necessiten rebre lalleujament
i consol de Crist per a poder con
vertir-se en descans i consol per als
germans, amb actitud benèvola i
humil, a imitació del Mestre. I això
és més fàcil fer-ho en grup que individualment. Per aquestes raons
aquests equips es reuneixen periòdicament per formar-se, per compartir
les experiències, per pregar, etc.

El Doctor pa i aigua, Retaule de Sant Josep Oriol
Sant tornem-hi!
Ens resta poc més dun mes per
la data del retrobament anual que
suposa per a molts amics del Pi el
Retaule de Sant Josep Oriol. Ja fa
setmanes que shan reprès els assaigs
als locals parroquials, a la nau de la
basílica i a més dun domicili par
ticular.
El passat diumenge 26 de gener
lAssociació del Retaule de Sant Josep
Oriol va convocar a tot lequip humà
per donar oficialment el tret de
sortida daquesta edició amb una
xocolatada amb nata i melindros,
gentilesa de la Granja Viader, on
després de veure un vídeo resum de
la representació de lany passat, es
van presentar les novetats denguany
i es va parlar de lactualització dels
estatuts i de la renovació dels càrrecs
de la junta de lAssociació. Aquesta
ha tenir un any de vigència i al final
del seu mandat, cap a gener de 2021,
es convocarà una Assemblea General
de lAssociació i es renovaran tots els
càrrecs de la Junta.
Un dels temes més comentats en
la trobada, va ser lexplicació que es
va fer sobre unes trobades amb tèc
nics i responsables del districte de
Ciutat Vella i amb lICUB (Institut de
Cultura de Barcelona), lòrgan de
lAjuntament competent en totes les
funcions municipals en matèria de
cultura: a ulls de la batllia, el nostre
Retaule ha crescut, ha fet un gran pas
endavant i ara té la consideració dacte dabast per a tota la ciutadania.
Aquesta propera 24a. edició del Retaule de Sant Josep Oriol, figura com a primera
festa del període de primavera i esdeveniment ciutadà de rellevància i sha
inclòs en el Protocol Festiu de Ciutat Vella de Barcelona.
Un altre assumpte també força important va ser el remarcar que lany vinent,
celebrarem el 25è Retaule. Tota una fita! I tot un esforç que la parròquia i
nosaltres, els parroquians, estem fent i cal que seguim fent; treballant colze a
colze, cadascú des de les nostres possibilitats i segons les nostres habilitats.
El Retaule el fem entre tots!
Manel Grau

Recés arxiprestal de Quaresma
Per tercer any consecutiu, els arxiprestats de
Rambla-Poble-sec i la Catedral, aquest darrer el
nostre, organitzen un recés de Quaresma per als
seus feligresos.
Aquest tindrà lloc el dissabte 29 de febrer a
les 09:30 del matí, a la Casa dExercicis Sant IgnasiSarrià, al carrer de Carrasco i Formiguera, 32,
acabant a les 16:00 per als que es quedin a dinar.
El preu és de 5,00  sense dinar i de 25,00 
amb dinar.
Com que cal reservar-hi plaça, els de larxiprestat de la Catedral que vulgueu assistir-hi
haureu de trucar a la Roser per inscriure-us al
número de telèfon 608 497 988.

Concert
Us fem arribar notícia del proper concert del
cicle Vespres dAntiga que organitzen conjun
tament lEscola Superior de Música de Catalunya
i lArxiu Parroquial de Santa Maria del Pi.
En aquesta ocasió es tracta de les set cantates
de Dietrich Buxtehude composades lany 1680 i
conegudes amb el nom de Membra Jesu Nostri
(Els membres de nostre senyor Jesús).
Una música magnífica en la que cadascuna
de les set parts en què es divideix està dedicada
a una part del cos crucificat de Jesucrist: peus,
genolls, mans, costat, pit, cor i cap.
El concert, que és gratuït, tindrà lloc el proper
dimarts dia 18 a les 20:30 a la Capella de la Sang
de la Basílica del Pi. Esperem retrobar-vos en aquesta ocasió.
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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