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Després d’un segon estiu amb pandèmia, caracteritzat
per alguns esdeveniments que es venen succeint de forma
repetitiva un estiu i un altre, com els incendis de boscos,
especialment greus aquest any a Turquia, Grècia i a la costa
Oest dels EUA, sobretot a Califòrnia; les grans tempestes
com les del centre
d’Europa (principalment a Alemanya amb més de 100
morts), la Xina, etc.
i ara els últims dies,
en el nostre país;
tot això afavorit
pel canvi climàtic.
I tot el drama dels
immigrants i les pasteres que sempre s’accentua amb el
bon temps. Però també hi ha hagut altres esdeveniments
que no són cíclics,
com la retirada de
les tropes dels EUA
i de l’OTAN de
l’Afganistan amb
la caiguda del país
en mans dels talibans, la fugida de
les persones que
temien represàlies, almenys les que han pogut, i els atemptats d’Estat Islàmic al voltant de l’aeroport de Kabul; o el terratrèmol d’Haití,
el país més pobre
d’Amèrica que a
sobre fa uns anys
ja n’havia patit un
altre amb molts
morts i del qual encara no s’havia recuperat (plou sobre mullat). I en un àmbit més amable, els
jocs olímpics de Tokio, celebrats pràcticament sense espectadors i amb un any de retard a causa de la pandèmia. En
l’àmbit religiós, la notícia del càncer de pàncrees del bisbe
auxiliar de la nostra diòcesi, Mons. Antoni Vadell, que va
comunicar ell mateix.

En relació a la pandèmia, hem viscut la cinquena onada, menys greu
que les altres gràcies a la vacunació, que ha afectat sobretot als joves i a
altres persones que es trobaven a mitja vacunació o no havien rebut cap
dosi. Gràcies a Déu, aquesta darrera onada ja va a la baixa i és ara quan
anem a començar el curs, el curs escolar però també el curs parroquial.
Correm el risc que ens arribi una sisena onada. Esperem que, si és
així, aquesta sigui molt més suau que la darrera. En qualsevol cas, és
clar que haurem de seguir amb les mesures de seguretat: mascaretes en
espais tancats i també en els oberts quan no es pugui mantenir la distància de seguretat, l’ús de gel hidro-alcohòlic en entrar en edificis, inclosa
l’església i mantenir la distància de seguretat a tot arreu. Ara la discussió
està en si necessitarem una tercera dosi de vacuna perquè s’ha observat
un augment de casos en persones que ja fa més de sis mesos que van
rebre la segona dosi, sobretot gent gran, que fa sospitar una davallada de
defenses amb el pas del temps.
Amb aquests plantejaments reprendrem les activitats, i de cara a la parròquia, cal
fer esment d’algunes particularitats:
1. Any Mossèn Vidal: El
dia 10 de setembre es compliran 100 anys del naixement
de mossèn Josep Maria Vidal i
Aunós. Per aquesta raó es realitzaran un sèrie d’actes en me-

mòria seva. Alguns els organitzarà la parròquia de Sant Medir, de la qual
en va ser rector abans de venir a Santa Maria del Pi, mentre que d’altres
els organitzarem nosaltres. Ja anirem informant.

2. Tema comunitats pastorals: és un plantejament del bisbat segons
el qual hi haurà una unificació de parròquies al voltant d’una de referència i es treballarà més coordinadament. A finals del curs passat va tenir
lloc una reunió d’arxiprestat en la qual, pel que a nosaltres ens afecta,
vam proposar formar una comunitat del Gòtic que inclouria: Santa Maria
del Pi amb Sant Jaume, que s’anul·laria com a parròquia i el seu territori
passaria a dependre de nosaltres, Sant Just i Pastor i Santa Anna. Tot això
se suposa que se seguirà treballant al llarg del curs. La proposta original
era molt més extensa, incloent els dos costats de la Rambla.
3. Tema pla pastoral diocesà:
aquest any toca treballar el darrer
punt de la proposta del pla pastoral
que és el del discerniment.
4. Sínode de bisbes: El papa
Francesc ha convocat un Sínode de
bisbes a Roma l’octubre del 2022, per
tractar el tema: “Per una Església sinodal: comunió, participació i missió”,
però abans es farà una consulta prèvia a totes les diòcesis del món, això
vol dir que d’alguna manera nosaltres
també podrem participar-hi.
5. Altres: Intentarem que les activitats habituals es puguin seguir
fent amb les precaucions escaients. Seria bonic poder fer algunes xerrades, i donat que enguany es compleixen cinc anys de la publicació de
l’exhortació-apostòlica del papa Francesc sobre la bellesa i l’alegria de
l’amor familiar “Amoris Laetitia” i que s’ha proclamat l’any “Família
Amoris Laetitia”, des del 19 de març del 2021 fins el 26 de juny del 2022,
aquest podria ser un bon tema.
El mes d’agost vam tornar a obrir les visites turístiques a la basílica,
encara que d’una manera reduïda: els divendres i dissabtes de 11h a 18h.
Caldrà veure si podem anar ampliant-lo o què caldrà fer al respecte.
Es possible que s’acabi instal·lant un columbari (lloc destinat al culte
cristià de les cendres dels difunts) a l’església, darrere de la capella de la
Sang.
Potser fora interessant realitzar una assemblea parroquial.
Com veieu hi ha molts punts, ja n’anirem parlant de tot això i d’altres coses.

Incendis
«Cal esperar contra tota esperança.» Pere Casaldàliga
Del bisbe Dom Pedro, se n’han dit moltes coses, ara que fa un any que
descansa en pau. Seguint la definició dels missioners claretians, era un home
inflamat de caritat, que abrusava per allà on passava. Avui, el seu llegat és un
poble viu que lluita contra la desforestació il·legal que li arrabassa la terra,
per culpa d’un neoliberalisme indecent que no té en compte els seus drets.
Sabies que l’Amazònia és una selva humida que no s’incendia fàcilment per
fenòmens naturals, ni tan sols durant l’estació seca? I que només en queden
dos terços intactes?
Però, malgrat tanta desolació, ens consolem amb les mentides de la indiferència. I aquest incendi interior és l’únic que mai no s’apaga. És una metàfora, és clar, perquè venim d’un estiu duríssim per la natura i pels bombers
que es juguen la vida entre les flames. Amb només una burilla o una espurna
n’hi ha prou per encendre el bosc. Esclaus de la negligència, el 95% dels incendis a casa nostra responen a causes humanes. I contra l’escalfament global,
la sequera, el creixement urbanístic descontrolat, la pèrdua d’hàbitats i la sobreexplotació dels boscos, què hem decidit de fer? Tenim un model econòmic
erroni que no inverteix en la recuperació del territori i que ha despoblat el
món rural, on s’hi han abandonat moltes de les activitats agrícoles i ramaderes
que sostenien, enriquien i preservaven el nostre entorn natural. Sense transició
energètica, però, també serà impossible de combatre el canvi climàtic. I, en
condicions meteorològiques adverses, el bosc és benzina que explota. Alhora,
la cendra i el fum també alteren el sòl forestal, l’impermeabilitzen i provoquen
que en repel·leixi l’aigua, i això fa que augmenti el risc de despreniments i
d’inundacions i, també n’accelera l’erosió. Espanya és un dels països de la Unió
Europea més afectats pels incendis forestals, juntament amb Portugal, Grècia,
el sud de França o Itàlia. I, tanmateix, no hi ha cap política forestal europea
comuna: «Vols saber, home frívol, que la fe sense les obres és estèril?» (Carta
de Sant Jaume 2:20).
Jo només prego perquè l’únic incendi que cremi sigui el de la nostra esperança. Pere Casaldàliga era guerriller dels pobres, prevere de l’optimisme,
poeta de l’Evangeli. Li agradaria aquest vers de «Tarda fosca» de Joan Vinyoli:
«Vols ajudar-me a suportar aquest pes, a encendre un petit foc per escalfar-hi
les mans buides de tots dos?».
Marta Finazzi
Extret de la secció “Preguem la realitat” de Pregària.cat, un lloc web de recursos de pregària en català que la Companyia de Jesús, posa al servei de l’Església.
(http:www.pregaria.cat)
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