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Si fa tres mesos algú ens hagués dit que a data davui
estaríem patint una pandèmia dun virus respiratori i
que més duna tercera part de la població mundial,
inclosos nosaltres, estaríem confinats, no ens ho hauríem
cregut. Però sí, això està passant i des de fa dues setmanes
que estem reclosos en els nostres domicilis podent sortir
només per a realitzar gestions estrictament necessàries;
això si algú no està malalt, que llavors la situació és molt
pitjor.

Quan vam fer el darrer full parroquial portàvem
uns dies en els quals sanaven prenent mesures que en
pocs dies quedaven antiquades per mesures més restric
tives. Per aquesta raó vam haver de modificar el full
parroquial dues vegades per
què el que havíem escrit que
dava ja superat. Aquell dissabte
al matí encara no sabíem si les
misses daquell cap de setma
na, el segon diumenge de
Quaresma, es podrien celebrar
amb un màxim de la tercera
part de laforament o si el bisbat
suspendria les celebracions
públiques de lEucaristia amb
participació de fidels, notificació que ens va arribar aquell
migdia i llavors ja no ens va

quedar altre remei que seguir amb el full parroquial previst afegint-hi
la nota de la suspensió de les misses. La decisió que vam prendre a la
parròquia va ser que no es faria cap celebració litúrgica però que lesglésia
romandria oberta unes hores al matí i unes altres a la tarda per si algú
volia venir a pregar, seguint les orientacions del bisbat.
I així ho vam fer fins el dimecres 18 en què veient que molt poca
gent entrava a lesglésia i que no tenia massa sentit romandre amb
lesglésia oberta unes hores, vam decidir finalment tancar-la. Així doncs,
des del dijous 19 que no sobre la basílica en cap moment.
Estem intentat mantenir-vos informats a través del butlletí electrònic
parroquial i de la web, i enviant-vos material que us pugui ser útil en
aquestes circumstàncies, con algunes pregàries, la carta del cardenal, el
full dominical digital (que també es pot trobar a la web del bisbat
esglesia.barcelona/es, clicant a la pàgina dentrada a Publicacions i
després, Full dominical i escollint el que interessi), relació de llocs des
dels quals es pot seguir la missa ja sigui per televisió, ràdio, internet, etc.
I no oblideu que, els telèfons del Pi 933 184 743 (parròquia), 699 973 613
(Mn. Lluís) i 657 920 244 (Manel) estan sempre connectats.
Mossèn Gaietà i jo estem bé. Ell no surt, jo només ho faig per a
realitzar gestions imprescindibles, la senyora que neteja i cuina segueix
venint. La missa la celebra cadascú en el seu pis per a disminuir possi
bilitats de contagi.
Ens va produir una gran satisfacció poder celebrar la missa de Sant
Josep Oriol a la seva capella i retransmetre-la per facebook a totes les
feligreses i feligresos que tinguessin la possibilitat de connectar-se i
seguir-la.

Esperem i desitgem que tots vosaltres estigueu bé dins del vostre
confinament.
Veritablement, aquesta Quaresma està resultant molt diferent i molt
més mortificant que mai. Es tracta de què seguim les disposicions que
venen de les autoritats perquè són molt importants per a poder aturar
la pandèmia; costa romandre tant de temps en un espai petit i tancat i
no poder sortir, però de què tots ho fem depèn en gran part que el virus
no segueixi estenent-se.

Aquesta situació ens permet augmentar la nostra pregària, la lectura
de la Bíblia o de llibres espirituals, interioritzar, esforçar-nos en millorar
les nostres relacions amb les persones que comparteixen el nostre confi
nament,... És important que en aquests moments no surti el pitjor de
nosaltres sinó que surti el millor en forma de solidaritat, si podem ajudar
a alguna persona del nostre entorn, endavant. També és molt important
que mantinguem una postura positiva, mantenir lànim i ajudar als altres
a mantenir-lo; així, a través del telèfon i les noves tecnologies podem
arribar a moltes persones que estan lluny i transmetrels el nostre escalf.
Cuideu-vos i cuidem-nos. Desitjo que aviat ens puguem tornar a
veure pel barri i per la basílica de Santa Maria del Pi, encara que sembla
que això no podrà ser abans de la Pasqua. Per celebrar la Pasqua cal
passar per la Quaresma i aquesta, aquest any, està sent molt dura. Però
no oblideu que ens espera el triomf, de la mateixa manera que Jesús va
haver de morir per poder ressuscitar. Que Déu ens hi ajudi, encomanemnos duna manera especial a Santa Maria en la seva advocació del Pi i a
Sant Josep Oriol.

Qui ha dit que no hi ha Setmana Santa?
Us convidem a llegir aquesta reflexió de Mossèn Miquel Àngel Ferrés.
Que no heu vist la immensa processó de gent, sense vestes ni manaies, que
dóna positiu del coronavirus?
Que no veieu el Via Crucis del personal sanitari pujant el Calvari de la
pandèmia, desbordats de forces i amb langoixa de no donar labast?
Qui digui que el Natzarè no sortirà aquesta Setmana Santa és que encara
no lha reconegut en els sanitaris de bata blanca i de cor fi que es carreguen la
creu del dolor dels afectats.
Que no veieu tants científics i metges que suen sang i aigua, com a Getsemaní,
per trobar un tractament en forma de vacuna?
Que no diguin que Jesús no passa aquest any pels carrers quan hi ha tanta
gent que ha de treballar per fer arribar els aliments i els fàrmacs a tothom.
Que no heu vist la corrua de Cirineus que sofereixen per ajudar dalguna
manera a portar les creus pesades?
No veieu quantes Veròniques que sexposen a infectar-se per eixugar el
rostre dels afectats?
Qui diu que Jesús no cau a terra cada vegada que sentim les xifres fredes
de noves víctimes?
No estan vivint la Passió tantes residències geriàtriques, plenes de gent
gran i cuidadors amb factors de màxim risc?
Que no és com una corona despines pels nens i nenes que han de viure aquesta
crisi tancats, sense entendre-hi gran cosa i sense poder córrer pels parcs i carrers?
No se senten injustament condemnades les escoles i universitats i botigues
que han hagut de tancar?
Que no són assotats tots els països del món pel flagell daquest virus?
No fan com Ponç Pilat, que sen renta les mans, els dirigents que només
busquen treure algun rèdit polític de la situació?
No pateixen, impotents com els deixebles sense el Mestre, tantes famílies
confinades a casa, moltes amb problemes, sense saber com i quan sacabarà tot?
No és el rostre de Maria Dolorosa el que es reflecteix en tantes mares i
familiars que sofreixen la mort déssers estimats i encara a distància?
No és com arrencar les vestidures langoixa de tantes famílies i petites
empreses que veuran despullada la
seva economia?
No sassembla a lagonia de Jesús
la manca de respiradors que hi ha a
les UCI del país?
Que no diguin que no hi haurà
Setmana Santa, que no ho diguin,
perquè segurament mai el drama de la
Passió no havia estat tan real i tant
autèntic.

