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Ja fa un cert temps us vam anunciar la possible
instal·lació d’un columbari o cinerari (lloc on descansen
les cendres d’un difunt) a la parròquia, concretament
a l’espai del darrere de la capella de la Sang. Serà un
espai petit en el qual hi cabran 16 columbaris familiars
(per a 4 urnes de cendres cadascun), 154 columbaris
dobles (per a 2 urnes), 316 columbaris individuals, i
una ara comunitària amb capacitat per a 450 cendres
aproximadament. Ja tenim tots els permisos i les obres
començaran a primers de desembre.
En totes les religions i cultures, el respecte als
morts és signe de devoció i de sentiments d’humanitat.
A l’Antic Testament, els israelites consideraven el respecte als morts com una mostra de pietat i un signe de
la benedicció divina, i per això tenien com un deure sagrat donar sepultura als morts.
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En la tradició cristiana, aquest respecte per als cossos dels germans difunts s’aprofundeix, en considerarlos santificats per la presència de l’Esperit Sant i destinats a la resurrecció, i el record i la veneració dels
cossos dels difunts és ocasió per oferir a Déu pregàries
i sufragis pels difunts.
Durant segles la cremació dels cadàvers no entrava
dins els costums cristians i més aviat els qui empraven
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la cremació ho feien com una forma d’expressar la seva convicció segons la qual la mort era una fi total i definitiva de la persona. Però
actualment el costum de la cremació s’ha estès dins la nostra cultura,
també entre persones profundament cristianes que creuen en la resurrecció i l’Església no exclou la pràctica de la incineració a menys que
s’hagi escollit per raons contràries a la doctrina cristiana (perquè no es
creu en la resurrecció).
La Congregació per a la Doctrina de la Fe en una instrucció sobre el
tema de la sepultura dels difunts i la conservació de les cendres en cas
de cremació afirma que la conservació de les cendres en un lloc sagrat
pot ajudar a reduir el risc de sostreure els difunts de la pregària i el record dels familiars i de la comunitat cristiana.
La normativa al respecte de l’arquebisbat
de Barcelona diu que
les parròquies podran
habilitar
columbaris
o cineraris destinats a
conservar les cendres
dels difunts i que han
de complir la legislació
civil corresponent i les
normes de l’Església
universal i la legislació
canònica particular, la
qual diu que els cineraris no poden situarse a l’interior de cap
lloc destinat al culte (és
a dir, dins l’església),
hauran d’estar situats
en locals annexes a les
esglésies i han d’estar
oberts als fidels per
tal que puguin visitar
i pregar pels seus difunts. Aquesta és la raó
de l’elecció del lloc que
hem fet nosaltres. La
construcció i gestió dels cineraris la farà l’empresa Coral que és la que
ha fet tots els columbaris que existeixen en l’actualitat a les esglésies de
la diòcesi. Un cop acabada la construcció es procedirà a la seva benedicció i inauguració. Cada vegada que s’introdueixin noves cendres, es
realitzarà un breu acte litúrgic.
A partir d’ara podeu pensar en la possibilitat que les vostres cendres descansin a la basílica del Pi, si la vostra opció és la de la cremació.

En la Diada del Plat del Pobre Vergonyant 2021
«La veïna del pis de sota té 80 anys i viu sola. No té fills, ni nets i el marit fa anys
que va morir, deixant-li una pensió de viduïtat modesta. No va treballar mai fora, sinó
que era mestressa de casa, i fins ara ha pogut arreglar-se més o menys bé gràcies al
fet que paga un lloguer de renda antiga. Cada dia que passa es troba més dependent i
necessita algú que la cuidi, però no li arriben els diners. Tampoc per pagar una residència. Els serveis socials li han dit que no poden ajudar-la, per ara.»
. . . . . . . .
«Tinc una coneguda amb dos fills a qui el marit va deixar i no li passa cap ajut.
Treballa a dos llocs diferents i amb prou feines acaba veient als nens, que deixa amb els
avis massa sovint. Tot i així, ha de fer càlculs matemàtics per arribar a final de mes,
i ara la pujada de la llum, del gas i de l’aigua la sobrepassa i ja no pot demanar més
diners als seus pares. Si li apugessin el sou...»
. . . . . . . .
«A un amic meu el van fer fora de la feina l’any passat, en plena pandèmia. Amb
el que li van donar per l’acomiadament i l’atur ha pogut anar tirant, però ara se li acaba i es troba que no li arriba per pagar el lloguer del pis on ha viscut els darrers deu
anys, ni les altres despeses. De moment no troba feina, tot i que s’escarrassa a enviar
currículums.»
Us sonen aquests casos? Possiblement coneixeu algú en una situació similar. Potser fins i tot us toca de ben a prop. Tristament, aquest és el pa de cada
dia de massa persones i famílies, que malden per sobreviure en un sistema
que no sempre és just, i tot sovint els desempara. I cada vegada en són més...
Aquestes persones i famílies es troben a la vora d’un abisme molt profund: un abisme que es diu pobresa,
i del que és molt difícil sortir-ne si hi
caus. Alguns no en surten mai més.
Per això és de vital importància oferir recursos a qui es troba en aquesta
situació per evitar que caigui al precipici. Per ajudar-lo a remuntar de les
ensopegades que la vida a vegades
ens posa al camí.
El Plat del Pobre Vergonyant de
Santa Maria del Pi fa uns 700 anys
que precisament intenta ajudar i sostenir als parroquians que es troben en
situacions semblants a les que descrivíem abans. Sempre emparats en el
principi de la caritat cristiana, que és
una de les virtuts més radicals i de
més amor envers l’altre, i amb una
absoluta discreció vers aquells que
es veuen en la necessitat de sol·licitar
ajut. Molts se n’han beneficiat i han
pogut refer-se gràcies a l’activitat de
la nostra Fundació.

Ara però, ens trobem que la pandèmia també ens ha afectat a nosaltres.
Com sabeu, el Plat del Pobre es nodreix principalment dels donatius que generosament dipositeu a les caixetes situades a l’entrada de la capella de la Sang i
prop de la capella de la Mare de Déu dels Desemparats. Durant aquest darrer
any i mig la parròquia ha hagut d’estar tancada la major part del dia, i això ha
repercutit d’una manera dramàtica en els ingressos que tenim. De tal manera,
que ens trobem amb severes dificultats per poder continuar ajudant les persones i famílies que actualment es beneficien de l’activitat de la Fundació.
És per això que, en la Diada del Plat del Pobre Vergonyant d’enguany,
apel·lem més que mai al vostre ajut. Si el patiment d’aquells que tenim més
a prop però que sovint no veiem, us ha tocat el cor, ni que sigui una mica, us
instem a convertir aquest sentiment en acció. Us demanem que ens ajudeu,
tant amb les caixetes, com en la col·lecta extraordinària de les misses del cap
de setmana del 20 i 21 de novembre, que destinarem íntegrament a aquest fi.
Us recordem també que us podeu subscriure com a donants amb les butlletes
que trobareu a dins d’aquest número de l’Ahir Avui Demà, o a la tauleta de
l’entrada de l’església. Tota aportació és benvinguda, i des de la Fundació, i
en nom de tots aquells a qui el Plat del Pobre ha ajudat, ajuda i ajudarà, us en
donem sincerament les gràcies.

Aportacions a l’Any Mn. Vidal
Com tots sabeu, el 10 d’octubre va començar l’any Mn. Vidal, que pretén
recordar-lo en el primer centenari del seu naixement. Una manera de fer-ho
seria compartint anècdotes que hagueu viscut amb ell que manifestin el seu
tarannà i la seva forma de fer. Per aquesta raó, si algú en recorda alguna que
creu que seria bo donar-la a conèixer, la pot escriure. Que no sigui gaire llarga,
ja que la intenció és publicar-la en aquest full parroquial. L’article el podeu
enviar a conserv@basilicadelpi.cat. Animeu-vos-hi!

Pregària per les vocacions
El mes de novembre les diòcesis catalanes preguen per les vocacions. La
nostra diòcesi de Barcelona te assignats els dies 8, 18 i 28 per a fer-ho. A la parròquia de Santa Maria del Pi ho farem el dijous 18, a les 19h30’ després de la missa, a la capella de la Sang i fins a les 20h. Esteu convidats a venir i participar-hi.

Resultat de la col·lecta de Germanor
A la col·lecta de Germanor del passat cap de setmana, destinada a
l’autofinançament de l’església diocesana de Barcelona, es va recollir un total
de 298,71 €. Moltes gràcies a tots per les vostres donacions!
Horari actual de misses
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