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Belisari demanant almoina, de Jacques-Louis David, 1781.

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

Tots sabem que la Quaresma és el temps que ens
prepara per a la Pasqua.
En els seus orígens el més important daquest temps
litúrgic era la preparació immediata dels qui havien de
rebre el baptisme a la Vetlla Pasqual, els catecúmens; i
la penitència que feien els pecadors, entenent com a tals
els que havien trencat la comunió amb Déu i lEsglésia,
bàsicament perquè havien comés algun dels tres pecats
que es consideraven més greus: lapostasia, lassassinat
i ladulteri. La reconciliació tenia lloc el Dijous Sant.
Les coses han canviat: ara hi ha molts menys
catecúmens i molts són batejats de petits en qualsevol
moment de lany litúrgic fora de la Quaresma, i el sagra
ment de la reconciliació ara funciona duna altra manera.
Però lobjectiu de la Quaresma segueix sent el mateix:
reforçar el camí de seguiment de Jesús, havent-nos
reconciliat amb Déu i havent renovat la nostra fe i el
nostre compromís baptismal.
Ens ajuden a fer aquests passos les clàssiques
pràctiques quaresmals que són lalmoina, la pregària i

Mans en oració, d'Albrecht Dürer, 1508

el dejuni, i que levangeli del Dimecres de Cendra ens recorda com no
shan de fer i com es la forma correcta de fer-los (Mt 6,1-6. 16-18).
- Lalmoina, que consisteix en donar del que tenim al qui ho necessiti,
i pot ser donar diners, donar temps, ajudar amb les nostres habilitats i
capacitats a alguna persona,...
- La pregària, que consisteix en
viure més intensament la relació per
sonal amb Déu. Cal buscar estones per
a fer-la.
- El dejuni, que es privar-se dalguna
cosa per manifestar que Déu és realment
lúnic que és totalment valuós, que se
gons què sigui del que ens privem ens
permet ajudar als necessitats. A més a
més del dejuni de menjar, també podem
dejunar de coses com duna estona de
televisió, de navegar per internet, de
parlar per telèfon, de comprar-nos al
guna cosa de la qual ens en podem estar,
etc. Són dies de dejuni el Dimecres de
Cendra i el Divendres Sant, mentre que
són dies dabstinència de carn el Di
mecres de Cendra i tots els divendres
de Quaresma. Els divendres de la resta
de lany labstinència es pot canviar per una obra bona, una estona de
pregària, etc.
El dejuni obliga a partir dels 18 anys i fins els 59, mentre que labs
tinència, ho fa a partir dels 14 anys.
Activitats quaresmals a la parròquia:
A la parròquia, a més a més dels tradicionals Via Crucis del Diumenge
de Rams i del Divendres Sant, també hi haurà res del Via Crucis cada
divendres de Quaresma després de la missa de les 19h.
Farem el recés parroquial de Quaresma el diumenge 15 de març a les
10h30 a la Capella de la Sang. Acabarem amb leucaristia a les 12h.
Recordeu-vos de portar la Bíblia.
Celebració del perdó comunitària amb confessió i absolució individual
el dimecres 1 dabril a les 18h.
En relació a xerrades quaresmals, us proposem que assistiu a les que
farà el bisbe Mons. Antoni Vadell i Ferrer a la catedral amb el títol Què
espera de nosaltres el Papa Francesc? Estan programades per a tres
dijous consecutius a les 19h30, concretament els dies 12, 19 i 26 de març.
El programa de Setmana Santa ja lexposarem més endavant.
Fem el nostre programa de Quaresma!

Arribar tard a lofici per culpa de la xocolata
És ben sabut que al segle XVIII, anar a prendre xocolata era un plaer àmpliament
estés, fins al punt de la bogeria. La xocolata no es podia oblidar en les cases bones
de la ciutat, però tampoc mancava a casa dels menestrals i fins en la dels obrers
sovint shi trobava, tal era la dimensió democràtica de la menja. Daixò en tenim
un grapat danècdotes narrades pel gran xocolater, Rafael dAmat i de Cortada,
baró de Maldà, en el seu Calaix de Sastre La dèria per la xocolata i llurs virtuts
havien estat motiu de controvèrsies teològiques a lhora daclarir si era o no lícit
prendre-la per quaresma per mor de trencar el dejuni. El cas és que el fet de
prendre, com a mínim, la xicra diària de xocolata shavia convertit en un acte
quotidià inapel·lable. És en aquest context que el reverent doctor mossèn Joan
Sors, procurador dherències de la Comunitat del Pi, sexclamava a lassemblea
dels preveres el dia 28 dabril de 1747 exposant el gran abús darribar tard a lOfici
per causa de la xicra del matí: es demanava el venerable doctor  quan temps se
podria donar a qualsevol que després de haver dit missa i lo cor va, per anar a prendrer
xacolata, per haver-hi en assó un gran abús de alguns residents, los quals hi gastaven tot
lo temps de dir-se un aniversari, altres més i altres un poch menos  El tema va
comportar una acalorada discussió entre els preveres de la comunitat i al final
sarribava a una solució de consens per la qual es concedia un quart dhora per
tal de poder anar a prendre la ració de xacolata, entre el final de les misses
particulars de cadascú i el començament de lOfici Diví comunitari al cor.  se
discorregué varios modos per evitar tal abús, i per pluralitat de vots queda resolt, que sols
se donàs mig quart de temps per pendrer xacolata ... Pels que, malgrat la disposició
de comú acordada, perseveressin a arribar tard, es disposava una penyora dolosa:
 que lo bolser no li donia las distribucions de allò que faltaran  És a dir, que sels
descomptaria del sou per assistència a cor el temps perdut en prendre xocolata,
cosa que podria suposar una pèrdua considerable, doncs la nòmina dels beneficiats
depenia en part daquestes entrades de diner per assistència al res comunitari.
Queda clar que tothom al Pi mirava de trobar un moment per la xicra, i la
importància daixò ens la demostra aquesta necessitat de regulació exposada a
lassemblea. És ben veritat que la xocolata ens perd molt sovint, fins i tot avui dia.
Recordeu finalment, quan pugeu al campanar del Pi, allà on son les campanes,
davant del grafit on es veu la lliura o presa de xacolata que algú dels campaners
va deixar gravada en el mur lany 1786, de fer memòria dell, que havent començat
la seva feina de bon matí i havent destar-se allà dalt fins a primera hora de la
tarda, potser havia oblidat la seva xicra i, per mor de baixar i pujar tanta escala,
se lhavia dibuixat a la paret. Al final és ben veritat allò que diu que qui te gana,
somnia pa.

Ceràmica de La Xocolatada

Jordi Sacasas

Missatge del Papa Francesc per a la Quaresma
A les portes de linici del temps quaresmal, el papa Francesc, en el missatge
daquest any, ens invita a viure la nostra adhesió a lEvangeli a través daquella
petició de conversió i de reconciliació que sant Pau adreça als cristians de Corint:
«Us ho demanem en nom de Crist: deixeu-vos reconciliar amb Déu!» (2Co 5,20).

«És saludable contemplar més a fons el Misteri pasqual, pel qual hem rebut
la misericòrdia de Déu. Lexperiència de la misericòrdia, efectivament, és possible
només en un «cara a cara» amb el Senyor crucificat i ressuscitat «que em va
estimar i es va lliurar per mi» (Ga 2,20). Un diàleg de cor a cor, damic a amic.
Per això la pregària és tan important en el temps quaresmal. Més que un deure,
ens mostra la necessitat de correspondre a lamor de Déu, que sempre ens
precedeix i ens sosté», expressa el Sant Pare tot convidant a no deixar passar
en va aquest temps de gràcia, «amb la il·lusió presumptuosa que som nosaltres
els que decidim el temps i la manera de la nostra conversió a Ell».
El papa Francesc també recorda que «posar el Misteri pasqual en el centre
de la vida vol dir sentir compassió per les nafres de Crist crucificat presents en
les nombroses víctimes innocents» i que «compartir amb caritat fa a lhome més
humà, mentre que acumular comporta el risc dembrutar-se, ja que es tanca en
el seu propi egoisme».
Podeu descarregar el missatge sencer des daquest enllaç: https://ja.cat/4qxuY
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
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parròquia on us atendrem a
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