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El dia del seminari i la col·lecta a favor dels que es
preparen per al sacerdoci se celebra el cap de setmana
més proper a Sant Josep, el 19 de març, que aquest any
cau en dissabte. El lema d’aquest any és “Sacerdots al
servei d’una Església en camí”, que ens recorda dues
coses, que el sacerdot està al servei de l’Església, que és
un servidor, i aquesta tasca està centrada en tres tipus
d’activitats: l’anunci de la Paraula i educació en la fe,
la presidència de l’eucaristia i administració dels sagraments (excepte l’ordenació i la confirmació que queden
en mans del bisbe, encara que el pastor diocesà pot delegar l’administració d’aquest últim en un sacerdot), i
servidors de la caritat fomentant la fraternitat dins de la
comunitat i promovent la solidaritat amb tots. La segona cosa que ens recorda és que l’Església, com el Regne
de Déu, són dues realitats que estan en camí, que encara no han assolit la seva plenitud: quantes mancances,
equivocacions, pecats i misèries es donen en tots dos! I
aquest camí l’hem de fer tots els membres de l’Església
junts, és el tema de la “sinodalitat” de la qual se n’està
parlant tant perquè hem començat el nou sínode de
bisbes, el que en la seva fase final tindrà lloc a Roma
l’octubre de 2023 i que ara està en la seva etapa diocesana, i que tracta precisament d’això. És molt important
que el sacerdot sàpiga i vulgui treballar amb la feligresia sense creure’s superior a ningú o que ell ho sap tot i
sempre té la raó.
El seminari és molt important per a l’Església ja
que en ell es troben els joves i no tan joves (jo hi vaig
entrar als 40 anys) que creuen que el Senyor els crida

al ministeri sacerdotal i es van formant en tots els àmbits de la seva persona, no solament l’humà, sinó també l’espiritual, religiós, comunitari
i social. Durant aquest procés de formació i estudi (filosofia i teologia)
s’acaba de consolidar el discerniment vocacional en el qual intervenen
no solament el propi interessat, sinó també els formadors del seminari,
altres sacerdots que tracten i coneixen al seminarista, etc. De tal manera
que si al final dels estudis eclesiàstics, totes les parts que han intervingut
en el discerniment estan d’acord en què el candidat és digne de ser ordenat, el bisbe l’ordena al servei de la diòcesi: en un primer moment com a
diaca i després, al cap d’uns mesos, de prevere.
Precisament el diumenge 27 de febrer el nostre bisbe va ordenar a la
Sagrada Família a cinc nous preveres al servei de la diòcesi de Barcelona,
i el dissabte 19 de març, el dia de Sant Josep patró de l’Església i del seminari, ordenarà tres nous diaques a la catedral. Ambdues ordenacions han
de ser motiu de joia per a tots nosaltres perquè tenim nous sembradors
que esperem que facin una molt bona tasca.
En el cas del seminari i els seminaristes hi ha tres coses que és important tenir presents:
1-Les necessitats econòmiques per a sostenir el seminari: es tracta
d’un gran edifici amb moltes despeses i que habitualment els seminaristes solament poden pagar una part de les despeses que generen. D’aquí
la importància de la col·lecta que fem avui.
2-La necessitat de resar perquè hi hagi moltes vocacions, tal com diu
l’evangeli: “demaneu a l’amo del sembrat perquè enviï molts treballadors
al sembrat”.
3-La conveniència que els joves i no tan joves que encara no tenen la
seva vocació definida es plantegin seriosament si no pot ser que el Senyor els estigui cridant al ministeri ordenat.
Tinguem les tres coses ben presents, no només el dia de la col·lecta
pel seminari sinó durant tot l’any.

Economia parroquial de l’any 2021
En l’Assemblea Parroquial del
passat diumenge 30 de gener, un dels
temes que es va exposar va ser el de
l’economia parroquial, i en concret del
resultat de l’exercici 2021.
Pel que fa a l’apartat dels ingressos, es va posar en relleu l’afectació
que la pandèmia havia tingut concretament en cinc de les principals
fonts d’ingressos de la parròquia: les
col·lectes a les misses, la venda de cera,
el lloguer d´immobles, l’explotació
turística (visites al Museu i botiga) i
la cessió d´espais per a concerts. Altres components d’aquest apartat
d’ingressos van estar en l’exercici molt similars als d’altres anys, com per exemple, la
contribució que fan els mossens que resideixen al Pi a l’economia parroquial i es van
destacar dos capítols que, afortunadament, van superar i en molt les quantitats d’anys
anteriors: les herències i donatius especials per un costat, i els donatius domiciliats que
feu els feligresos (creiem que és el model de donatiu a la parròquia que cal fomentar, ja
que la domiciliació bancària és un tràmit senzill que permet al donant desgravar un alt
percentatge en la declaració de renda i és també molt més clar i transparent.
En quant a les despeses, es va explicar des del començament de la pandèmia, la
parròquia es va acollir als Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO): tot
el personal laboral (menys la senyora que atén els pisos de la rectoria i la vicaria), va
entrar en ERTO al 100% excepte l’arxiver i el gerent (50%) des d’abril de 2020 fins juliol
de 2021. A partir de juliol, es van incorporar,
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TOTAL DESPESES 206.620,09
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TOTAL INGRESSOS 273.540,47

Cicle de conferències sobre la Paraula de Déu
Arrel de l’eix del discerniment del pla pastoral diocesà d’aquest any, discerniment que ha de tenir com a fonament la Sagrada Escriptura, hem decidit
fer un cicle de tres conferències sobre la Paraula de Déu que es centrarà en
conèixer-la, pregar amb ella i portar-la a la nostra vida. La primera xerrada
tindrà lloc el dilluns 28 de març a les 19:30 (després de la missa) i la farà Mn.
Enrique Fernández “Quique”, diaca permanent de la nostra diòcesi i expert en
Sagrades Escriptures. Hi esteu tots convidats!

Missa de Sant Josep Oriol
El dimecres 23 de març, dia
de Sant Josep Oriol, a les 20h. celebrarem solemnement l’eucaristia
en memòria del nostre sant que va
exercir a la nostra parròquia i que
està enterrat a la basílica. Esperem
poder comptar amb vosaltres!
Per la resta d’actes de les festes, podeu consultar el programa a
https://ja.cat/1tiIf

Resultat de la col·lecta a favor d’Ucraïna
En la col·lecta a favor d’Ucraïna que vam fer el cap de
setmana dels dies 12 i 13 de març, es va recollir un import
total de 410,00 €, que ja hem ingressat en el compte corrent
especial per a Càritas Internacional.
Moltes gràcies per la vostra aportació!

Rèquiem de Mozart, per la pau a Ucraïna
Com us comentàvem en el darrer full parroquial, el proper diumenge 3 d’abril a les 18:00, acollirem un concert solidari, la recaptació del qual anirà destinada íntegrament a les
víctimes de la guerra d’Ucraïna.
Es tracta, ni més ni menys, que del Rèquiem de Mozart,
que serà interpretat per membres de les corals Càrmina, Orfeó Gracienc i Sant Jordi i la Orquestra de Músics per la Pau.
El concert serà en format de taquilla inversa.
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

