Pregar i actuar per a la conservació
de la casa de tots
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El Papa ens ha demanat que durant el temps de
setembre tinguéssim en compte duna manera especial
el respecte al planeta Terra, i precisament el Centre de
Pastoral Litúrgica ha publicat un fulletó que resumirem
en aquest article i que tracta de la conversió ecològica a
partir del Parenostre.
Els homes i dones de la nostra societat benestant,
fins i tot si som creients, estem centrats en nosaltres
mateixos, ens considerem autosuficients. Busquem la
seguretat en el poder i en els diners, la felicitat en els
béns materials, però ens sentim orfes. El nostre pecat és
voler prescindir del Pare, perquè no hi ha bona relació
amb la natura i amb els germans quan ens creiem el
centre, amos i senyors de tot. És quan diem Pare nostre
quan ens sentim en comunió amb tots els éssers humans.
Santificar, glorificar, beneir Déu i lloar-lo a través de
totes les criatures ens ajuda a
reconèixer el valor de totes les
obres que han sortit de les
seves mans i a descobrir el
meravellós equilibri que manté la vida sobre la terra, un
equilibri en què totes les
criatures són imprescindibles.
Per això, en dir Sigui santificat el vostre nom prenem
consciència de que nosaltres
també som obra seva, som
natura, formem part daquest planeta que és de tots i
que cal llegar en bones condicions a les futures
generacions.
Demanar, desitjar, suplicar que Vingui a nosaltres
el vostre Regne és proclamar al nostre món la bona
notícia de lEvangeli: que podem viure duna altra manera
i que aquest nou estil de vida ens fa més humans, més
fraternals amb tota la humanitat i abocats a la protecció
de la natura i dels més vulnerables.

La voluntat de Déu és que ens alliberem de lesclavitud del
consumisme i promoguem una economia del bé comú, centrada en
linterès de totes les persones i abocada als més vulnerables. Que prenguem
les mesures necessàries per protegir la nostra biosfera. Que el
desenvolupament científic i tècnic sorienti al bé comú i no malmeti la
natura. Que superem la indiferència i practiquem la solidaritat. Que
passem de lassistencialisme a la justícia social. A aquestes realitats ens
referim al pregar Facis la vostra voluntat.
En dir Doneu-nos el pa de cada dia ens hem de qüestionar si
estem mantenint un estil de vida per sobre del nivell de tothom, perquè
el planeta no el pot suportar. Si consumim més béns dels oportuns i si
malbaratem el que falta al plat del pobre.
Demanem perdó Perdoneu-nos com
nosaltres perdonem perquè la pobresa i
els problemes medi ambientals són dues
cares de la mateixa moneda que tenen a
veure amb una greu injustícia social. Perquè
amb el nostre estil de vida ens cal ser
conscients que al món hi ha grans
desigualtats: països als quals espoliar de
recursos i mà dobra precària. Perquè el
nostre comportament irresponsable genera
el canvi climàtic que es fa sentir sobretot
en el sector de població més vulnerable.
Perquè les nostres deixalles afecten sobretot
els mitjans de vida i la salut de les persones
empobrides. Perquè la sobreexplotació de
recursos per cobrir les nostres necessitats
de països rics, priven els més febles del seu
mitjà de subsistència habitual. Pels milions
de migrants que han de deixar el seu país per aquesta causa o per la
violència o els conflictes armats.
També li demanem a Déu que no ens deixi caure en la temptació.
La temptació de pensar que com que els problemes del món són tants i
tant grossos, nosaltres no hi podem fer res. La temptació de deixar-nos
portar pel costum i la comoditat a lhora dincorporar els nous hàbits
que són tan necessaris. La temptació de creure que tot ho solucionarà el
creixement econòmic i els avenços científics. La temptació de mirar cap
una altra banda i desentendrens dels reptes del nostre món.
I acabem demanant-li que ens deslliuri del mal. Del mal dun
model socioeconòmic depredador i injust que malmet la natura, exclou
les persones i ens porta a lautodestrucció.
Tinguem en compte tot això cada vegada que resem el Parenostre i
plantegem-nos quines coses podem fer per millorar la situació del nostre
planeta i de les persones que hi habiten, i intentem aplicar-les.

Quina tardor ens espera?
La pandèmia de la Covid-19 està provocant el tancament de molts negocis
amb tot el que això comporta. Juliol i agost, amb el turisme de proximitat, les
terrasses i les botigues de roba han donat una mica doxigen a alguns sectors,
però aquesta tardor latur tornarà a repuntar. Mentrestant, hi ha treballadors
amb ERTO que encara no han cobrat, o a qui ladministració els ha calculat
malament els ajuts i ara sels dona 30 dies per retornar el que segurament ja
shan gastat.
És possible que a finals daquest mes, els
dos pavellons habilitats a la Fira de Barcelona
per acollir a persones sense sostre deixin de
funcionar. El Banc dAliments està saturat. Des
dAcció Social de Càritas Barcelona fan saber
que, de les moltes tramitacions de lIngrés
Mínim Vital (IMV) que han realitzat encara hi
ha molts usuaris que no lhan cobrat. Des del
Plat del Pobre Vergonyant de la nostra basílica
seguim donant ajut als feligresos necessitats,
tot i que la recaptació a les caixetes ha disminuït
a causa de la molt menor assistència de persones
al culte i de la suspensió de lactivitat turística.
Els barris shan associat i hi han nascut lloables
iniciatives com la Xarxa Veïnal Gòtic, per in
tentar pal·liar la situació, cadascuna dins les
seves possibilitats i característiques de cada
barri. L Hospital de Campanya de lesglésia de Santa Anna ofereix serveis de
menjador social, dutxes, bugaderia i rober a persones sense sostre, però a partir
de lestat dalarma pel Coronavirus, aturats i treballadors que no arriben a final
de mes també han hagut de recórrer a la beneficència. Particulars, empreses i
entitats ajuden en el que poden. Hi ha casos però, en què col·laboradors, donants
o voluntaris han passat a ser usuaris de la beneficència.
Infants, adolescents i joves no
saben encara com anirà el curs, si po
dran acabar el trimestre o què passarà
si algú del seu grup emmalalteix. Qui
sen farà càrrec si els pares o els avis
no poden fer-ho?. Quantes dones
maltractades i amb fills podran accedir
a ajuts? Quanta gent gran està sola des
del mes de març, amb por demmalaltir
o de transmetre el virus als éssers que estimen? Quanta gent no té més remei
que ingressar als seus familiars en centres sociosanitaris o geriàtrics per manca
de recursos a la llar, malalties dels curadors o per qüestions laborals?
Aquesta tardor estiguem ben atens al nostre voltant, intentem copsar les
necessitats dels altres, ajudar-los o derivar-los on puguin trobar-hi solucions.
Perquè ajudant al proïsme, hi trobarem a Déu.
Eva Guardiola

Mor el pare felipó Josep Llunell
El passat dimarts, 15 de setembre, va
morir el pare felipó Josep Llunell, a l'edat de
85 anys.
Fou ordenat l'any 1960 i va exercir de
professor de religió a lEscola Vedruna de
Gràcia, on molts ex-alumnes en guarden un
bon record.
Es va fer conegut pels seus sermons a
l'església veïna de Sant Felip Neri. Catalunya
Religió n'ha vingut publicant regularment des
de 2013.

Leconomia parroquial i la crisi sanitària
El confinament i la reducció de misses
està afectant l'economia de les parròquies
que, sense fidels a les esglésies, estan
deixant de rebre importants ingressos.
El cas de la nostra parròquia és potser
encara més complex, doncs les principals
fonts d'ingressos han fet fallida:
El turisme amb el seu model en
discusió ja fa força temps, és tant escàs que,
igual que ha fet un altíssim percentatge
dels hotels de la ciutat i del barri, veiem
que reprendre l'activitat no és, ara per ara,
la opció a considerar.

Els lloguers de les botigues, en el
millor dels casos, s'han hagut dadaptar
a la realitat del comerç al barri i per tant
els ingressos derivats daquest apartat han
caigut a molt menys de la meitat.
Els concerts, tot i que apunten a una
represa esglaonada en les properes set
manes, es van suspendre a partir del
passat 14 de març.

Aquests tres factors (turisme, lloguers i concerts) que eren els que sustentaven
leconomia parroquial, han deixat un panorama força dur i, tot i que la parròquia,
pel que fa al personal laboral, sha acollit a un Expedient de Regulació Temporal
dOcupació (ERTO), la situació és compromesa. A més, per raons sanitàries, no
es passa la col·lecta durant les misses, tot i que es pot fer igualment el donatiu
en les caixetes a la sortida.
Per aquest motiu ens adrecem a vosaltres i us fem saber les diverses
possibilitats de canalitzar el vostre ajut en forma de donatiu, que ens permetrà
seguir conservant la nostra Basílica en les millors condicions i tirar endavant les
nostres activitats pastorals i socials:
- Transferència única al compte ES55 2100 0965 5002 0015 9215, indicant
a la casella concepte NOM, COGNOMS I DNI. Si voleu rebut de la vostra
donació, ens heu denviar còpia del comprovant de la transferència, tant per
correu postal, per correu electrònic a info@basilicadelpi.cat o lliurant-lo perso
nalment. Si cal que us el vinguem a buscar, truqueu-nos al 933 184 743.
- Transferència periòdica, que podeu ordenar a la vostra entitat bancària
a favor de la parròquia (ES55 2100 0965 5002 0015 9215) omplint un formulari
de donació i fent-nos-el arribar tant per correu postal, per correu electrònic a
info@basilicadelpi.cat o lliurant-lo personalment.
Trobareu el formulari en aquest enllaç dinternet, i si cal que us el vinguem
a portar o a recollir, truqueu-nos al 933 184 743.
- Xec nominatiu. Beneficiari: Basílica de Santa Maria del Pi. Lliureu el
xec personalment o envieu-lo per correu postal a la basílica, o bé truqueu-nos
al 933 184 743 perquè el passem a recollir.
- Donatiu amb tarja de crèdit
mitjançant laparell del Banc Sabadell
que hi ha a la basílica.
- Donatiu a les caixetes del
temple
- Donatiu a través del portal
donoamiiglesia.es de la Conferència
Episcopal. Només cal entrar a lapartat
donar a mi parroquia, introduir el
codi postal de la parròquia 08002 i seleccionar Parròquia de Santa Maria del Pi
(Basílica).
Les quantitats donades
són desgravables de
limpost de la renda (IRPF),
amb la condició que ens
ho feu saber abans de fi
nal dany per a comuni
car-ho a ladministració
dHisenda.
Us agraïm per endavant
la vostra col·laboració.
GRÀCIES!!

