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Els cristians celebrem el Dissabte Sant la festa més
important de tot l’Any Litúrgic, la de la resurrecció de
Nostre Senyor Jesucrist. Nosaltres no sabem a quina
hora va tenir lloc, però el que sí sabem perquè ens ho
diuen els evangelis, és que de bon matí, el primer dia de
la setmana que per als jueus era el diumenge, quan les
dones van anar al sepulcre, aquest ja era buit. Jesús ja
no hi era. Només quedava el llençol d’amortallar. Ningú
no va presenciar el fet més important de la història de la
humanitat: la resurrecció del Senyor i, per tant, la causa
de què nosaltres també puguem ressuscitar i viure amb
Déu per sempre; però havia d’haver estat aquella nit, per
aquesta raó els cristians ens reunim la nit del Dissabte

Sant al Diumenge de Glòria per a celebrar-ho, i hauríem d’esforçar-nos
a assistir-hi perquè aquesta eucaristia és única i és diferent a la del Diumenge de Pasqua: és el que coneixem com a Vetlla Pasqual. En aquest full
parroquial us explicarem en què consisteix.
-El ritus d’entrada: amb l’església a les fosques per simbolitzar la
foscor en què ens trobem per la
mort del Crist, es comença a l’atri
o entrada, en torn del foc que s’ha
preparat prèviament. Allí es beneeix el foc amb el qual s’encendrà
el ciri pasqual que representa a Jesús ressuscitat. Després de recordar que Crist és el principi i el fi,
l’alfa i l’omega, i que d’ell són els temps i té la glòria i el poder, es fixen
cinc grans d’encens en el ciri pasqual tot recordant que per les seves llagues ens salva; tot seguit, s’encén el ciri pasqual i s’encensa. A continuació s’entra a dins l’església en processó amb espelmes que s’encenen a
partir del ciri pasqual, significant que la llum del Crist ressuscitat ens
il·lumina i passa a nosaltres. Durant aquesta processó el sacerdot o diaca
que porta el ciri pasqual canta tres vegades: “La llum de Crist”, i el poble
contesta “Donem gràcies a Déu”. Un cop ocupats els nostres llocs i dipositat el ciri en el lloc que li pertoca, es proclama el formós pregó pasqual
que ens anuncia la festa d’aquesta nit.
-La celebració de la paraula: es poden arribar a llegir fins a set lectures de l’Antic Testament:

· el relat de la Creació (Gn 1,1-2,2)
· el sacrifici d’Abraham (Gn 22, 1-13. 15-18)
· el pas del mar Roig (Ex 14, 15-15.1a)
· el Senyor ens estima amb un amor etern (Is 54, 5-14)
· el Senyor ens saciarà de vida i pactarà amb nosaltres una aliança eterna
(Is 55,1-11)
· el camí que condueix a la claror del Senyor (Ba 3,9-15. 32-4,4)
· el Senyor abocarà sobre nosaltres aigua pura i ens donarà un cor nou
(Ez 36,16-17a. 18-21)

Després s’encenen els ciris de l’altar i totes les llums de l’església i es
canta solemnement el Glòria i es resa l’oració col·lecta, i a continuació es
llegeix Rm 6,3-11, un text que ens recorda que pel baptisme hem estat incorporats al Crist Pasqual. Preparats ja per a un al·leluia molt solemne,
escoltem el relat de l’evangeli de la visita de les dones al sepulcre buit on
descobreixen que Jesús ha ressuscitat. Com sempre, després ve l’homilia.
-La litúrgia del
baptisme: es canten
les lletanies dels sants,
el sacerdot beneeix
l’aigua baptismal i es
celebra el baptisme si
n’hi ha; si no es bateja
a ningú, ens limitem a
beneir l’aigua i renovar
les promeses baptismals amb la professió
de fe i es fa l’aspersió
amb l’aigua.
-La litúrgia de l’eucaristia: es prepara l’altar, es recita la Pregària Eucarística, habitualment la número 1 o canon romà que és la més solemne
que existeix, i se’ns convida a combregar amb el Crist ressuscitat, cosa que
fem a continuació.
-Comiat: s’acaba amb la benedicció solemne i en les paraules de comiat torna a ressonar
l’al·leluia pasqual.
Després d’això és bo celebrar
la Pasqua amb un pica-pica per
manifestar que la nostra joia no
és només espiritual i que té una
traducció corporal: menjar junts,
compartir la taula.

Any Josep Maria Vidal i Aunós
Us passem a continuació la ressenya dels actes que, a dia d’avui hi ha programats a l’entorn de l’Any Mossèn Vidal que estem celebrant:
Homenatge a Mn. Vidal
Divendres 22 d’abril, a les 18:00, al Saló de Plens del Districte de Sants-Montjuïc
Música i Literatura. Concert d’orgue
Dissabte, 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, a les 20:30, a la Basílica de Santa Maria del Pi, a càrrec de Bernat Bailbé, organista titular de l’Oratori de Sant Felip
Neri, de la Basílica dels Sants Just i Pastor durant el rectorat de Mn. Vidal i
clavicembalista del Retaule de Sant Josep Oriol
Taula Rodona sobre la tancada d’immigrants a Santa Maria del Pi
Dissabte, 7 de maig, a les 20:00, a la Llar Santa Maria de la Basílica del Pi
Amb diverses persones que hi van estar directament implicades
Eucaristia de cloenda de l’Any Josep Maria Vidal
Diumenge, 8 de maig, a les 12:00, a la Basílica de Santa Maria del Pi

Recordant al Sebastián
Molts del qui llegiu aquest full parroquial recordareu al Sebastián.
El Sebastián era molt dies, i no fa pas massa temps, demanant almoina a
l’entrada del temple. Un home rude, potser en la setantena, que moltes tardes
a l’hora de la missa, donava la benvinguda a tots els qui entraven al Pi.
Cap a primers de març ens va arribar la notícia que en Sebastián agonitzava, sense cap més companyia que la dels metges i infermeres que l’atenien, a
l’hospital de l’Esperança.
Uns quants membres de la nostra Confraria de la Sang van anar a passar
estones amb ell i quan finalment va morir, es van fer càrrec de les seves despulles, en tramitaren la incineració, l’acompanyaren en aquest acte pregant per
la seva ànima i es van fer càrrec de les seves cendres.
El proper dilluns 25 d’abril, després de la missa de les set de la tarda, en
un dels sepulcres de la basílica, hi deixarem aquestes cendres en un acte que
volem que sigui un darrer adeu per aquest home que va passar pel Pi.

Venda de roses en la Diada de Sant Jordi
Com ja és habitual, els infants i joves de l’Esplai de Santa
Maria del Pi, muntaran la paradeta de roses el dia de Sant Jordi.
És un acte que repeteixen any rere any i que va destinat a
recollir uns diners per ajudar a sufragar l’elevat cost de les
colònies d’estiu. Ells esperen la vostra col·laboració,
que sempre ha estat generosa.

Cicle de tres xerrades sobre la Paraula de Déu
El dilluns 25 d’abril tindrà lloc la segona xerrada sobre la Sagrada Escriptura amb el títol “Pregar amb la Paraula Déu”; serà a les 20:00 a la Llar Santa
Maria i la farà Mn. Enrique Fernández “Quique”, com l’anterior.
Hi esteu tots convidats!

