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Lluís Ramis, rector

Per Nadal celebrem, amb tot el goig, que aquell que
és la Llum i la Vida, el Sentit de tot, és aquí, fet carn de
la nostra carn, compartint la nostra feblesa, compartint
sobretot la feblesa dels pobres, per fer que aquesta carn,
aquesta feblesa, sigui, ja per sempre, vida de Déu.
La llum de Nadal ens crida també a nosaltres com
va cridar aquells pastors desconcertats o aquells mags
de l’Orient a fer-los emprendre aquell llarg camí.
Perquè a Betlem, en la carn feble i en el rostre
d’aquell infant que encara no havia après a mirar el
món, nosaltres hi descobrim tot l’amor de Déu.

En la carn de Jesús hi ha aquell amor, aquella tendresa, aquella esperança confiada que només Déu és capaç de donar.
En la carn humana de Jesús, Déu s’ha fet un dels nostres, i això és la
cosa més gran que ningú no hagués pogut mai arribar a somiar.
Mirant-lo ajagut en el pessebre, acompanyat de l’estimació de Maria i Josep, podem posar en les seves mans les nostres il·lusions i les
nostres pors, el nostre desig de fidelitat i també les nostres errades i pecats. I també podem posar el món sencer, els qui més estimem i els qui
no coneixem, els de prop i els de lluny; i sobretot, els qui més pateixen,
enguany especialment tot el patiment relacionat amb el coronavirus:
la por al contagi, els que han estat o estan malalts de la Covid-19, els
familiars i coneguts que han mort, totes les limitacions i restriccions
que estem patint i l’angoixa que provoquen, els ERTOS i les pèrdues de
feina, les empreses i negocis que han hagut de plegar i els que estan a
punt de fer-ho, els qui no tenen prou diners per pagar el lloguer del pis
o la hipoteca, els subministraments, el menjar, etc.

I li demanem que ens escalfi a nosaltres i al món amb la claror del
seu amor, i que aquest se’ns contagi enlloc del coronavirus.
Aquesta podria ser una bona intenció per aquest Nadal del 2020
que tot just comencem a celebrar.

Els monjos que no s’estimaven
Una història que ens pot ajudar a reflexionar:
Hi havia un monestir en el qual
els monjos es portaven malament els
uns amb els altres. Preocupat, l’Abat va
decidir anar a consultar amb un ermità
que tenia fama de sant i molt savi.
Aquest li va dir:
—Fes-los creure que Jesucrist està
vivint camuflat, amagat sota l’aspecte
d’un d’ells.
L’Abat es va quedar perplex i en
tornar al monestir ho plantejà a tota la comunitat:
—He visitat a un sant i m’ha dit que el mateix Jesucrist està vivint entre
nosaltres, en el nostre convent, sota l’aparença d’un frare més.
Els semblava impossible: com pot ser el mestre de novicis que sempre està
renyant, o el germà cantor que és molt vanitós, o... I així amb tots.
Però, per si de cas Jesús es disfressava amb aquells defectes, tots van començar a tractar millor als altres: no fos que aquell germà fos Jesús camuflat.
Al cap de poc temps havia canviat totalment l’ambient en el monestir,
realment el nen Jesús tornava a estar en el cor de tots aquells frares.

El pessebre de Betlem
I una altra reflexió nadalenca, aquesta al voltant del pessebre:
El pessebre de Betlem no és solament el
lloc on neix Jesús, és la primera càtedra des
d’on ens ensenya. Encara no sap parlar i ja ens
dona unes lliçons magistrals. Convé parar-se
a contemplar aquest pessebre: és molt el que
es pot aprendre.
Quan les coses no et surtin com t’hagués
agradat, mira el portal.
Quan ensopeguis amb dificultats a la
vida, mira el portal.
Quan sentis el fred de la indiferència, mira el portal.
Quan et sembli que totes les portes se’t tanquen, mira el portal.
Quan et creguis sol i abandonat, mira el portal.
Mira al portal i pensa que allí hi ha Déu Fill, la Mare de Déu i el baró just
que fa les vegades de pare del Senyor.
Mn. Agustín Filgueiras Pita

Divendres 1 de gener, Santa Maria, la nostra festa patronal
Aquesta diada, tan important per la nostra parròquia, la celebrarem amb
una missa a les 12:00 que intentarem que sigui el més solemne possible.

Comptem amb la vostra presència.

Els mossens i el
consell pastoral
parroquial de Santa
Maria del Pi us
desitgem un Sant
i Bon Nadal enmig
de les circumstàncies que ens
està tocant patir,
especialment la de
la pandèmia del
coronavirus. La
celebració de la
proximitat de Déu
enmig de nosaltres
ens ha d´omplir
d´esperança,
juntament amb la
vacuna, que caldria que fos també
la de la solidaritat.
Que creem molts
anticossos en contra de l’egoisme
perquè pugui actuar l’amor envers
els altres.

“L’amor de Déu s’ha manifestat enmig nostre quan ha enviat
al món el seu Fill únic perquè visquem gràcies a ell. L’amor consisteix en això; no som nosaltres qui ens hem avançat a estimar
Déu; ell ens ha estimat primer i ha enviat el seu Fill”
(1Jn 4,9-10a)
Horari actual de misses
DIES FEINERS
19:00 a la Capella de la
Sang
DISSABTES
19:00 a la Capella de la
Sang
DIUMENGES
12:00 a la Basílica

On som?
BASÍLICA
Plaça del Pi, 7
SAGRISTIA I DESPATX
Plaça del Pi, 7
08002, Barcelona
Tel. 93 318 47 43
info@basilicadelpi.cat
www.basilicadelpi.cat

Despatx parroquial
El despatx parroquial és
l’indret d’acollida de la parròquia.
Per gestions administratives
relacionades amb els sagraments, demaneu cita trucant
al 93 318 47 43 o escriviu un
e-mail a:
despatx.santamariadelpi@gmail.com

