Intolerable invasió d’Ucraïna per
Vladimir Putin!
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Dijous de la setmana passada, l’exèrcit rus sota les
ordres del president del país va iniciar la guerra contra
Ucraïna. Després d’unes quantes setmanes dient que
estava obert a negociar i que les tropes acumulades a la
frontera amb Ucraïna eren només per a fer maniobres
militars, ara Vladimir Putin s’ha tret la màscara i han
quedat clares les seves intencions: envair el país veí per
segurament instal·lar-hi un règim afí que compleixi les
seves ordres, el que es coneix com un règim titella.
La indignació davant d’aquesta agressió injustificable ha estat molt grossa a tot el món. Nosaltres, per a
manifestar-la, hem decidit posar un llaç amb els colors
de la bandera del país en aquesta publicació.
Seguirem pregant perquè torni la pau a aquest
país, però no qualsevol pau. No ens serveix la pau que
puguin imposar els russos si guanyen aquesta guerra,
ha de ser una pau justa on es respectin tots els drets
dels ucraïnesos. La parròquia destinarà la col·lecta del
proper cap de setmana (12 i 13 de març) a atendre les
necessitats dels refugiats ucraïnesos i de les persones
que s’han quedat en aquell país. Ho ingressarem en un
compte especial que ha obert Càritas Diocesana de Barcelona amb aquesta funció. També acollirem el diumenge 3 d’abril, la proposta d’un concert solidari a benefici
d’Ucraïna: el Rèquiem de Mozart, amb una orquestra
formada per músics de l’OBC, l’ESMUC, Terrassa 48, Liceu, solistes de renom del nostre país i la Coral Carmina.
Us n’informarem en el proper full.

Resum de l’Assemblea Parroquial
El passat diumenge, 30 de gener, i amb l’assistència d’unes 30 persones,
vam celebrar l’Assemblea Parroquial a la cripta de la Santa Espina.
Vam començar puntualment amb una pregària i amb l’explicació de Mn.
Lluís sobre la sinodalitat (fer camí junts a la parròquia, clergues, laics i laiques).
Tot seguit, el rector va comentar la fusió de Santa Maria del Pi i Sant Jaume,
enumerant les raons del bisbat per fer-la i les conseqüències que se’n deriven.
També va abordar els assumptes de les comunitats pastorals, la convocatòria
feta pel papa Francesc del Sínode de bisbes “Per una església sinodal: comunió, participació i missió” i de l’eix del discerniment en el Pla pastoral diocesà
“Sortim”, amb la proposta de fer unes xerrades sobre la Bíblia i possiblement
d’organitzar un grup de lectio divina o d’estudi de l’Evangeli o revisió de vida. Va
acabar la seva intervenció, explicant els detalls de la propera posada en marxa
del columbari que s’està fent darrera la Capella de la Sang.
A continuació, en Manel Grau va parlar de l’economia parroquial, exposant
a grans trets els conceptes i xifres dels ingressos i les despeses en l’exercici 2021,
posant especial èmfasi en el fet que, de no ser per les herències i donatius especials rebuts, i degut a la baixada dràstica d’ingressos ocasionada per la pandèmia (lloguers, concerts, turisme...), estaríem parlant d’un important dèficit. En
el proper número d’aquest full, detallarem les partides d’ingressos i despeses.
Més endavant, recuperant de nou la paraula, Mn. Lluís va parlar de la Catequesi i de la Comissió de litúrgia i després es va presentar el nou Consell Pastoral Parroquial.
Tot seguit es va donar pas a les intervencions dels diversos responsables i
representants de tasques o grups parroquials respectivament: el Despatx parroquial, l’Arxiu parroquial, el Retaule de Sant Josep Oriol, l’Arxiconfraria de la Puríssima Sang, el Plat dels Pobres Vergonyants, l’Associació d’Amigues i Amics
del Campanar del Pi, l’Esplai del Pi i l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi.
Per acabar, es va obrir un torn de “precs i preguntes”, amb intervencions
per part dels assistents, de les quals podem destacar la preocupació per la pastoral de la salut, el recordatori de la celebració de l’Any Mossèn Vidal, el precari
estat del teatre i possibles aprofitaments que podria tenir si estigués en millors
condicions i les mesures Covid a prendre en la representació del Retaule de Sant
Josep Oriol. També es van demanar aportacions al full parroquial Ahir, Avui,
Demà. Finalment, el rector va preguntar si algú s’oferia per treballar el formulari
sobre el Sínode de bisbes i com que ningú va pronunciar-se, es va decidir fer-ho
a nivell de Consell Pastoral Parroquial.
Es pot accedir a la presentació que va servir de fil conductor de la trobada
des d’aquest enllaç: https://ja.cat/assembleaparroquial2022

Retaule de Sant Josep Oriol
Després de dos llargs anys sense poder representar “El Doctor Pa i Aigua,
Retaule de Sant Josep Oriol”, per fi, el proper dissabte 19 de març, ens retrobarem a la basílica per rememorar i reverenciar el nostre sant més estimat.
Han estat dos anys complicats per a tots i per a alguns, potser més que
complicats. Ens referim a les persones que han emmalaltit greument de Covid o
de qualsevol altre mal, o que fins i tot hi han deixat la vida. Els recordarem en el
pròleg que cada any fem, just abans de començar la representació.
Enguany, hem pres la decisió de sintetitzar el nostre Retaule, tant de participants com de volum escenogràfic, però vetllant sempre i en tot moment per
l’interès i l’esperit de sempre.
Aplicarem les mateixes mesures que es segueixen al Teatre Nacional de Catalunya. L’equip de direcció i regidoria donarà les indicacions que calen a cada
moment. S’ha fet una planificació i ampliació de llocs i horaris per vestuari i
d’espera per evitar aglomeracions. En aquest sentit la responsabilitat es compartida, per tant apel·lem a l’experiència i sentit comú de tots.
Per a la nostra feligresia, i molt especialment per als més grans, farem reserva dels primers bancs de l’església. Per accedir a aquests seients reservats, caldrà
que ho demaneu a la sagristia, on us lliuraran una butlleta amb el número de
seient que teniu. Als qui feu la reserva, us recomanem que vingueu a les 19:45
amb la vostra butlleta a ocupar el seient. Tindreu a la vostra disposició una manteta per abrigar les cames, que ja sabeu de què va la cosa... Cada persona tindrà
dret a reservar la seva plaça i la de dos acompanyants. També podeu demanarles trucant a la parròquia.
I recordeu també, que el Retaule s’inscriu dins les Festes de Sant Josep
Oriol, que comencen el 19 de març
i finalitzen el 27 de març. Trobareu tots els actes en aquest enllaç:
https://ja.cat/programafestessjo.
El més rellevant del primer cap
de setmana és el següent:
Dissabte 19
- Toc d’inici i repic de campanes:
10:30 (a càrrec dels Campaner del Pi)
- Pregó de les festes: 11:00 (amb la
Remembrança del miracle de les
monedes i l’Anunci del Baladrer)
- Diada castellera: 17:00
- Processó de l’arribada del llegat de
Roma: 19:00
- Retaule de Sant Josep Oriol: 20:00
Diumenge 20
- Ballada de Gegants i Cercavila:
11:15 (a la plaça del Pi)
Dels actes de la segona setmana
us n’informarem en el proper full
parroquial, però tingueu molt present l’Ofici de Sant Josep Oriol del
dimecres 23 a les 20:00.

Missa funeral de Carme Mariñoso
En el darrer full parroquial us informàvem de
la mort de la Carme Mariñoso, l’esposa del diaca
Ferran Singla, que va exercir part del seu ministeri
a la nostra parròquia.
Ara us comuniquem que la missa funeral pel
seu etern descans a la casa del Pare tindrà lloc el
dissabte 19 de març a les 10h. a la nostra església.
Us hi esperem!

Avisos per al temps de Quaresma
El dimecres passat, Dimecres de Cendra,
vam començar la Quaresma.
Com en altres anys els divendres hi haurà
res del Viacrucis. Ho farem a les 18h15’ a la basílica, per a tot seguit, celebrar missa amb vespres
a la Capella de la Sang, com fem cada divendres.
El diumenge 20 de març hi haurà una xerrada quaresmal a càrrec del rector.

Resultat de la col·lecta de Mans Unides
A la col·lecta per a Mans Unides, l’oenagé de
l’Església que treballa per a projectes del Tercer
Món, del cap de setmana del 19 i 20 de febrer es va
recollir un import total de 125,00 €.
Moltes gràcies per la vostra aportació!

Schein, Scheidt, Schütz
Enguany es celebra el 350 aniversari de la mort
del compositor alemany Heinrich Schütz i el proper
dimarts 8 de març, dins el cicle de concerts que organitza l’Arxiu parroquial en col·laboració amb l’Escola
Superior de Música de Catalunya (ESMUC), podrem
escoltar a les vuit del vespre un concert de música
vocal i instrumental de la tríada saxona del s. XVII
(Schein, Scheidt, Schütz) que dirigirà el mestre Lluís
Coll i Trulls. L’entrada és gratuïta.
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

