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En el primer full parroquial del curs 2021-2022
(número 824) anunciàvem la possibilitat de fer una
assemblea parroquial al llarg del curs. L’assemblea
parroquial és una de les principals eines de sinodalitat (de fer camí junts) de què disposem ara per ara
dins de l’Església Catòlica des del Concili Vaticà II,
que va ser l’esdeveniment eclesial universal que ha
potenciat la intervenció dels laics a l’Església. L’altre
eina és el consell pastoral parroquial que com ja sabeu, consisteix en un grup de persones que formen
part de la comunitat parroquial i que representen als
diversos grups i activats que s’hi fan i que es reuneix
amb una certa periodicitat amb el rector i els altres
mossens de la parròquia, si n’hi ha, per tractar els
temes relacionats amb la pastoral parroquial.
Com ja hem comentat alguna vegada, s’està preparant un nou sínode de bisbes per tractar el tema de
la sinodalitat (fer camí junts) que ara està en l’etapa
de consulta a totes les diòcesis del món i fruit del
qual podrien sortir nous mitjans d’aquest anar caminant junts dels quals els dos esmentats són els que
actualment més s’utilitzen.

Però tornant al punt inicial, us volem comunicar que el proper
diumenge 30 de gener a les 17h. farem la primera assemblea parroquial d’ençà que estic de rector a Santa Maria del Pi. Aquests dos anys
i quatre mesos que porto entre vosaltres han estat atípics i complicats,
sobretot pel tema de la pandèmia. El “manual del rector” diu que
quan entris a una nova parròquia, el primer any no facis canvis, mira
com funcionen les coses, i les que vagin bé deixa-les com estan, no
cal canviar-les només perquè la teva experiència és fer la catequesi,
la càritas, la pastoral dels malalts, etc., d’una altra manera. Ara bé, si
hi ha alguna situació que demana una intervenció que no pot esperar, llavors sí, es fan els actuacions oportunes. Dit això, quan portava cinc mesos observant com funcionava la parròquia, va esclatar la
pandèmia del SARS-CoV-2 al nostre país, amb les conseqüències que
tots sabeu: tancada de l’església durant dos mesos sense poder fer cap
activitat oberta a la gent, toc de queda, i altres. Totes les activitats es
van haver de suspendre, els treballadors de la basílica en ERTO, caiguda de tots els ingressos econòmics de la parròquia, algunes fonts
d’ingressos com les visites turístiques i els concerts, fins al cent per
cent. A poc a poc hem pogut anar retornant a les activitats però de
manera reduïda i amb limitacions; algunes encara no s’han tornat a
fer com el Retaule de Sant Josep Oriol. Total, que no he pogut viure
un curs sencer normal. Malgrat això, crec que és convenient i positiu
fer aquesta assemblea.
L’esquema serà el següent:
1. Pregària
2. Paraules de benvinguda del rector amb explicacions de temes
més generals, molts dels quals ja s’han anat exposant en el full parroquial com la fusió de Sant Jaume amb Santa Maria del Pi, la proposta
del bisbat de fer comunitats pastorals, el sínode dels bisbes sobre la
sinodalitat, el darrer eix del pla pastoral diocesà que tracta del discerniment, i el columbari.
3. Es farà una explicació sobre la situació actual de l’economia de
la parròquia.
4. Cadascun dels grups i activitats que es fan a la parròquia explicarà com estan i els seus plantejaments de cara al futur.
5. El més important, el moment de les intervencions en el qual
cadascú dels assistents podrà dir la seva: el que pensa, com veu la
situació, fer preguntes, si té propostes a fer,...
6. Cloenda.
Més endavant publicarem en el full parroquial un resum extens
del que ha estat l’assemblea. Per últim, el consell pastoral parroquial
farà una valoració i estudiarà si s’han de prendre decisions respecte
al que s’hagi parlat en l’assemblea, com mirar d’implementar alguna
proposta, fer canvis, etc.

Tot recordant a Mn. Josep Maria Vidal i Aunós
La tarda del diumenge 16 de gener de 2022 es va celebrar un acte molt entranyable en record de Mn. Vidal. S’ha aprofitat el centenari del seu naixement
per parlar d’ell, per pregar amb ell...
Érem unes 40 persones a la capella de la Sang, la majoria que el vam conèixer i d’altres que n’havien sentit a parlar. Hi havia feligresos de Santa Maria
del Pi, però també n’hi havia de la parròquia de Sant Medir, on com ja sabeu,
també va deixar-hi una forta empremta.
L’acte va tenir 4 parts: l’inici, amb una preciosa i profunda pregària que
va llegir i guiar el nostre rector, Mn. Lluís i que podeu llegir a sota; va seguir
un curt recorregut per la seva biografia, des del seu naixement fins l’arribada
al Pi; un tercer moment, el més llarg, on els assistents, a la llum de les imatges
que s’anaven projectant, feien intervencions en relació a anècdotes, records,
pensaments... relacionats amb el mossèn. Val a dir que tots els presents vam
aprendre aspectes que desconeixíem. I finalment, el cant del Virolai.
Vam tenir la sensació que aquest acte no era un mirar enrere d’un temps
passat, sinó que era un punt i seguit, i que el seu exemple és per a tots nosaltres
i per a les comunitats que vam conèixer a Mn. Vidal, una espurna per seguir
caminant a la llum de l’evangeli.
Volem agrair la presència de Mn. Bigordà, amic i company de Mn. Vidal.
També l’empenta que Mn. Lluís ha
donat per a la celebració d’aquest
acte, l’assistència de tots els fidels que
estàvem a la capella de la Sang... i un
agraïment immens a Mn. Vidal, a qui
també demanem que segueixi vetllant
per nosaltres, per la nostra Terra i per
a tota la humanitat!!!
Rosa Maria Girbau
Senyor, perquè:
La intel·ligència sense amor...
ens fa perversos.
La justícia sense amor...
ens fa implacables.
La diplomàcia sense amor...
ens fa hipòcrites.
L´èxit sense amor...
ens fa arrogants.
La riquesa sense amor...
ens fa avars.
La docilitat sense amor...
ens fa servils.
La bellesa sense amor...
ens fa ridículs.
La veritat sense amor...
ens fa feridors.
L´autoritat sense amor...
ens fa tirans.

El treball sense amor...
ens fa esclaus.
La senzillesa sense amor...
ens envileix.
La política sense amor...
ens fa egòlatres.
La fe sense amor...
ens fa fanàtics.
La creu sense amor...
es converteix en tortura.
La pregària sense amor...
es converteix en paraules buides.
Et demanem que sapiguem estimar
en tots els moments i vessants de la nostra
vida, tal com el teu Fill ens va ensenyar i
tantes persones ens han donat exemple al
llarg de la seva vida.
Amén.

Cicle de concerts “Vespres d’Antiga” § “De profundis”
Obres dels petits concerts espirituals de Heinrich Schütz i els
seus seguidors David Pohle i Matthias Weckmann.
El proper dimarts dia 25, a les 8 del vespre tindrà lloc a la basílica el segon
concert del cicle “Vespres d’Antiga” que ja fa tres anys que es realitza, fruit del
conveni entre l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i el nostre Arxiu
Parroquial. El fons musical històric que conservem a la Basílica proporciona gran
part del material que s’interpreta en el cicle i això representa sobre tot la recuperació d’un patrimoni nostre que d’altra manera quedaria dormint a les prestatgeries.
La recuperació del patrimoni musical català és missió de l’ESMUC però també ho
és nostre i estem treballant de fa temps per tal de reeixir en aquest propòsit. Gràcies
també a vosaltres, els que veniu a escoltar, perquè amb el vostre interès i participació feu que aquesta música adormida retorni a omplir de so la nostra
estimada església del Pi, el so de
l’esperit, de la bellesa i de la lloança
d’aquells que ens han precedit.
En aquesta ocasió, i coincidint
amb el 350è aniversari de la mort de
Heinrich Schütz, mestre de capella
de la cort de Dresden al segle XVII,
us proposem un programa amb un
repertori molt sensible i íntim on
la bellesa de la música i de l’espai
on s’interpreta és immillorable
marc per la profunditat dels textos
bíblics. Volem que sigui una estona d’espiritualitat, d’introspecció,
fins i tot de reflexió i retornar, en
la mesura del possible, l’ambient
i l’esperit pel qual aquesta música
fou creada ara fa més de 350 anys.
Gaudiu-lo!
Trobareu la programació completa del cicle “Vespres d’Antiga” del curs
2021-2022 a:
https://www.facebook.com/arxiudelPi
Horari actual de misses

On som?

Despatx parroquial

DIES FEINERS
19:00 a la Capella de la
Sang

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

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

DISSABTES
19:00 a la Basílica
DIUMENGES
12:00 a la Basílica

