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En el full parroquial del 5 de setembre d´enguany,
el número 824, us informàvem de les expectatives del
nou curs i us parlàvem de les comunitats pastorals i de
que la parròquia de Sant Jaume seria unida a la nostra
parròquia de Santa Maria del Pi; doncs bé, això ja ha
esdevingut una realitat. Permeteu-me que us copiï el
decret en el qual el nostre cardenal-arquebisbe exposa
perquè ha pres la decisió d´aquesta unió sota la denominació de “parròquia de Santa Maria del Pi i Sant
Jaume (Basílica)”.
. . . . . . . . . . . . . . . .
“Els canvis demogràfics de la ciutat de Barcelona, així
com l´actual disponibilitat de clergat que permeti atendre
convenient la cura pastoral de les parròquies, i una raonable previsió del futur, aconsellen, quan no urgeixen, certes
revisions de les demarcacions parroquials, sense descartar
la supressió d´alguna parròquia quan les circumstàncies, i
sobretot l´atenció pastoral dels fidels ho permetin.
Aquests canvis demogràfics afecten especialment, entre
altres, l´Arxiprestat de la Catedral, ubicat precisament a la
Ciutat Vella de Barcelona, antany nucli de població densa i
amb un nombre de parròquies i esglésies tan elevat com era
necessari per atendre els fidels catòlics que hi vivien.
El procés de descens poblacional de les parròquies de
l´entorn ha estat imparable
en els últims decennis, així
com el canvi del caràcter
dels seus habitants, amb
notable disminució de fidels catòlics.
L´església original de
la parròquia de Sant Jaume
fou enderrocada el 1835,
tot deixant lloc a l´actual
plaça de Sant Jaume. La
titularitat parroquial passà llavors a l´antiga església dels Trinitaris, la comunitat dels quals hagué

d´abandonar-la aquell mateix any a causa de les lleis de desamortització de
l´època. L´església actual és el resultat d´un continuat procés constructiu entre els segles XV i XVIII i es troba protegida com a Bé Cultural d´Interès
Local.
En la seva ubicació actual, i per diverses circumstàncies, l´activitat parroquial ha anat disminuint progressivament, i també ha resultat difícil dotar-la del clergat adient. La mateixa ubicació de l´església la fa molt propera
a la Basílica de Santa Maria del Pi, de la Mare de Déu de la Mercè i Sant
Miquel Arcàngel, dels Sants Just i Pastor i a la mateixa Basílica Catedral.
Tanmateix, tot tractant-se d´una de les parròquies més antigues de la
nostra ciutat i amb temple molt significatiu, no convé que hi perdi el culte
catòlic, malgrat que la administració parroquial pugui canviar.
En conseqüència, i per tal d´ajustar la realitat pastoral efectiva a la normativa jurídica, consultat el Consell Presbiteral de la nostra Arxidiòcesi en
sessió de 3 de març d´enguany, d´acord amb allò que disposa el cànon 515 ∫ 2
del Codi de Dret Canònic, el qual es manifestà en sentit afirmatiu;
PEL PRESENT decret, la parròquia de Sant Jaume de la nostra ciutat
i Arxidiòcesi de Barcelona serà unida a la parròquia de Santa Maria del Pi,
que rebrà la nova denominació de “parròquia de Santa Maria del Pi i de
Sant Jaume”, i aquesta entitat la succeirà en els seus drets i obligacions. La
nova demarcació parroquial resultarà de la integració d´ambdues. L´església
de Sant Jaume, situada la carrer de Ferran, número 28, de la nostra ciutat,
romandrà com a centre de culte dependent de la parròquia de Santa Maria del
Pi i de Sant Jaume”.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Fins aquí el decret que lògicament va acompanyat de la signatura
de l´arquebisbe.
Existia una possibilitat bastant real que la comunitat de l´orde religiós de les Germanetes de l´Anyell que porten força anys vivint a la
casa parroquial i realitzant el seu culte a l´església, signessin un conveni
amb l´arquebisbat de Barcelona per fer de Sant Jaume el seu monestir, però al final no ha
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estat així. Sembla ser
que marxaran a un altre lloc, però això no
serà immediat, per la
qual cosa, de moment
tot el tema del culte
seguirà igual, portat
per la congregació religiosa femenina amb
l´ajut de la masculina. Quan marxin ja
veurem què haurem
de fer.

Catequesi sobre el “Pare nostre”. 16
Siguis on siguis, invoca al Pare
Acabem el cicle de catequesis sobre el “Pare nostre”.
Podem dir que la pregària cristiana neix de l’audàcia
d’anomenar Déu amb el nom de “Pare”.
Aquesta és l’arrel de la pregària cristiana: dir “Pare” a Déu. Però ca
cal tenir
coratge! No es tracta només d’una fórmula, sinó d’una intimitat filial en la qual
som introduïts per gràcia: Jesús és el revelador del Pare i ens dona la familiaritat amb Ell. «No ens deixa una fórmula per repetir-la mecànicament. Igual com
per qualsevol pregària vocal, és a través de la Paraula de Déu que l’Esperit
Sant ensenya als fills de Déu a pregar al seu Pare» (Catecisme de l’Església
Catòlica, 2766). Jesús mateix va utilitzar diferents expressions per pregar al
Pare. Si llegim atentament els Evangelis, descobrim que aquestes expressions
de pregària que sorgeixen als llavis de Jesús recorden el text del “Pare nostre”.
Per exemple, en la nit de Getsemaní Jesús prega així: «Abbà! Pare! Tot és
possible per a tu: allunya de mi aquest calze! Però que no es faci el que jo vull,
sinó el que tu vols» (Mc 14,36). Ja hem recordat aquest text de l’Evangeli de
Marc. Com no podem reconèixer en aquesta pregària, encara que sigui curta,
un rastre del “Pare nostre”? Enmig de les tenebres, Jesús invoca Déu amb el
nom d’“Abbà”, amb confiança filial i, tot i sentint por i angoixa, demana que es
compleixi la seva voluntat.
En altres passatges de l’Evangeli Jesús insisteix als seus deixebles, perquè tinguin un esperit de pregària. La pregària ha de ser insistent, i sobretot
ha de tenir presents els germans, especialment quan tenim amb ells relacions
difícils. Diu Jesús: «Quan comenceu a pregar, si teniu quelcom contra algú,
perdoneu, perquè el vostre Pare que és al cel també us perdoni a vosaltres les
vostres culpes» (Mc 11,25). Com podem no reconèixer en aquestes expressions
la similitud amb el “Pare nostre”? I els exemples podrien ser nombrosos fins i
tot per a nosaltres.
En els escrits de Sant Pau no trobem el text del “Pare nostre”, però la seva
presència emergeix en aquella magnífica síntesi on la invocació del cristià es
condensa en una sola paraula: “Abbà!” (cf. Rm 8,15; Gal 4,6).
En l’Evangeli de Lluc, Jesús satisfà plenament la petició dels deixebles
que, veient-lo sovint aïllat i submergit en la pregària, un dia es decideixen a
demanar-li: «Senyor, ensenya’ns a pregar, tal com també Joan –el Baptista– va
ensenyar als seus deixebles» (11,1). I aleshores el Mestre els va ensenyar la
pregària al Pare.
Considerant el Nou Testament en conjunt, es veu clarament que el primer
protagonista de cada pregària és l’Esperit Sant. No oblidem això: el protagonista de cada pregària cristiana és l’Esperit Sant. Nosaltres no podríem pregar
mai sense la força de l’Esperit Sant. És Ell qui prega en nosaltres i ens mou a
pregar bé. Podem demanar a l’Esperit que ens ensenyi a pregar, perquè Ell és
el protagonista, qui fa la veritable oració en nosaltres. Bufa en el cor de cada
un de nosaltres, que som deixebles de Jesús. L’Esperit ens fa capaços de pregar com a fills de Déu, perquè realment ho som pel Baptisme. L’Esperit ens fa
pregar en el “solc” que Jesús va excavar per a nosaltres. Aquest és el misteri
de la pregària cristiana: per gràcia ens sentim atrets en el diàleg d’amor de la
Santíssima Trinitat.

Jesús pregava així. De vegades va usar expressions que són segurament
molt llunyanes del text del “Pare nostre”. Pensem en les paraules inicials del
salm 22, que Jesús pronuncia a la creu: «Déu meu, Déu meu, per què m’has
abandonat?» (Mt 27,46). El Pare celestial pot abandonar el seu Fill? No, certament. Però l’amor per a nosaltres, pecadors, ha portat Jesús fins a aquest punt:
fins a experimentar l’abandó de Déu, el seu allunyament, perquè ha pres sobre
seu tots els nostres pecats. Però fins i tot en el crit d’angoixa, es manté el «Déu
meu, Déu meu». En aquell “meu” hi ha el nucli de la relació amb el Pare, és el
nucli de la fe i de la pregària.
Per això, a partir d’aquest nucli, un cristià pot pregar en qualsevol situació. Pot assumir totes les pregàries de la Bíblia, especialment dels Salms; però
també pot pregar amb tantes expressions que en milers d’anys d’història han
omplert els cors dels homes. I no deixem mai de parlar al Pare dels nostres germans i germanes en la humanitat, perquè cap d’ells, especialment els pobres,
quedi sense consol i sense una part de l’amor.
En acabar aquesta catequesi, podem repetir aquella pregària de Jesús: «Et
lloo, Pare, Senyor del cel i de la
terra, perquè has amagat aquestes coses als savis i als entesos i
les has revelades als senzills» (Lc
10,21). Per pregar hem de fer-nos
senzills, perquè l’Esperit Sant
vingui a nosaltres i sigui Ell qui
ens guiï en la pregària.
Catequesi del Papa Francesc i traducció de Josep M. Torrents.
Publicat a Catalunya Religió.

Avisos
- El proper diumenge 19 farem la benedicció del
pessebre en acabar la missa de les 12h.
- El divendres 24, vigília de Nadal, no hi haurà missa a les 19h. i a les 24h. celebrarem la missa del Gall, que
serà precedida del cant de la Sibila a les 23h30´ amb la veu
de Mariona Segarra i l’acompanyament d’orgue a càrrec
de Joan Cabó.
- El dissabte 25, dia de Nadal, celebrarem la missa a les 12h. i serà presidida pel bisbe Sergi Gordo. Aquell dia a la tarda no farem la missa anticipada
del diumenge 26, de la Sagrada Família, ja que s´hauria de celebrar la missa
del dia de Nadal que té la precedència i vindria molt poca gent.
Horari actual de misses
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