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La Pentecosta, en un missal del segle xv

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

Amb la Pentecosta —proper diumenge 5 de
juny—, amb la donació de l’Esperit Sant a l’Església,
arribem a la culminació de la Pasqua. Val la pena que
en aquesta data recordem i valorem on és i com actua
l’Esperit diví.
Tot allò que en el nostre món hi ha de generós i
fraternal, tots els senyals d’amor, totes les lluites per
la justícia, tot el que fa que els pobres d’aquí i d’arreu
puguin assolir una vida digna, tot això és fruit de la
presència de l’Esperit.
La nostra comunitat, la nostra parròquia, el nostre moviment cristià, l’Església sencera: tots els esforços, les activitats, les nostres descobertes, les ganes
d’anunciar l’Evangeli, també els dolors que ens poden
ajudar a créixer és actuació de l’Esperit.

En la nostra pregària i la dels nostres
germans, en els moments en què ens acostem personalment a
aquell que ens estima
i ens dona vida, en
aquests moments de
vegades tan lluminosos, i a vegades, també, obscurs i secs, hi és
l’Esperit.
La nostra trobada dels diumenges en
l’Eucaristia i la comunió amb tants germans
cada diumenge, arreu
del món, en la mateixa
fe i en la mateixa esperança, convocats i alimentats per Jesucrist;
el do del baptisme, de
la confirmació, de la
penitència, de l’orde,
del matrimoni i de la
unció dels malalts són
fruit de la presència de
l’Esperit.
Ho hem de valorar
i cal que avancem ara
i sempre, moguts per
l’Esperit Sant cap a la
plenitud de Déu.
Pentecosta, El Greco, 1597

També és acció
de l’Esperit Sant que
d’aquí a pocs dies hi
haurà un nou grup que
farà les seves activitats
a Santa Maria del Pi i
Sant Jaume, és un grup
de “tai-txi” cristià del
que l’Eva Guardiola a
l’article que ve a continuació ens n’explica els seus orígens a Barcelona i
en què consisteix. Sapigueu que si algú està interessat a participar-hi, ho
podrà fer.

En Peter Yang era
un sacerdot catòlic xinès
que va arribar a Valladolid l’any 1949 fugint de
la persecució religiosa al
seu país en proclamar-se
la República Popular Xinesa. Cursant medicina,
va assistir al XXXV Congrés Eucarístic Internacional celebrat a Barcelona,
on va decidir instal·lar-se
definitivament i graduarse com a metge. Va viure
sempre a la plaça de la Vila de Madrid, número 6, a la mateixa escala on vivia la
Tessa Llechá amb qui va tenir sempre una relació molt especial des que ella era
ben petita. El seu despatx estava just a l’alçada on hi ha una imatge a la façana de
Sant Josep Oriol a qui cada dia li resava. També tenia molta devoció a La Moreneta.
Havia començat a practicar Tai-Chi feia anys en un soterrani, amb un llibre.
Com a metge, havia comprovat la seva vessant terapèutica. De fet, al seu país, darrere de la consulta d’un metge habitualment hi havia un lloc on practicar-ne. Tradicionalment es diu que el Tai-Chi proporciona la força d’un llenyataire, l’esperit
d’un savi i la flexibilitat d’un nen. Peter va voler començar a donar classes perquè
creia que la gent havia de beneficiar-se’n. Ell no el practicava com un art marcial
sinó que volia difondre’l per apropar les persones a la fe i a la religió cristiana.
Tao significa camí; Chi és aire o alè; Jesucrist va dir “Jo sóc el Camí, la Veritat i
la Vida” (Joan, 14:6). Així el Pare Yang intentava que l’ésser humà trobés el seu lloc
a la natura amb el moviment, la postura i la respiració. Que practiqués l’ara i aquí.
I tot amb un creixement espiritual, d’exemple i de servei.
En Peter va ser la persona que va obrir el primer centre de Tai-Chi Zen a
Espanya, al que va anomenar “Rincón del Silencio” al carrer de Floridablanca al
barri de Sant Antoni, l’any 1979. Allà l’escola va ser-hi fins el 2014 any en què Peter
va morir, i el propietari del local va rescindir-ne el contracte de lloguer. Llavors
l’escola es va traslladar al pis particular del Peter. Però al cap de tres anys es va
veure la necessitat que l’escola estigués arran de carrer i es va llogar un local a
Travessera de Gràcia.

El pare Peter Yang

El Tai-Chi Zen cristià del pare Peter Yang al Pi

El lema del Tai-Chi Zen és equilibri i harmonia per a totes les edats. Qualsevol persona que es pugui moure pot practicar-lo. Inclús es pot practicar en una
cadira, només movent la part superior del cos. Alguns dels nostres alumnes més
antics tenen malalties associades i des de l’arribada del Covid no volen utilitzar
el transport públic que els cal per arribar a l’escola. Llavors es va decidir que
alguns dels monitors (que són tots voluntaris) donessin classe als jardins del Palau Robert, als de la Universitat i els de Tete Montoliu al carrer Sepúlveda. Però
la pandèmia s’ha anat allargant més del que tots ens pensàvem. I al carrer hi fa
humitat, fred, calor i de vegades plou.
El passat mes de febrer vam celebrar els 100 anys del naixement del Pare Peter Yang amb una pujada al campanar del Pi i una missa. Dos dels nostres monitors van veure la sala del teatre i van decidir practicar-hi Tai-Chi Zen mentre els
demés fèiem la pujada. Quan vam baixar estaven encantats amb la sensació que
els havia proporcionat la sala. Tenia sostre, amplitud i unes vistes al jardí que
donaven la sensació d’estar practicant a la natura. S’ajuntaven tots els elements
importants per la cultura xinesa: l’aire, l’aigua, la terra... I així ens van suggerir
que demanéssim permís per fer-hi classes.
Vam demanar als membres del Consell Pastoral poder utilitzar la sala per
practicar Tai-Chi Zen i la proposta va ser acceptada. L’hem pintat i l’estem posant guapa! Les classes s’impartiran de dilluns a divendres de 10:30 a 12:00 i de
18:30 a 20:00.
Us convidem a la inauguració de la sala del teatre el dimarts 7 de juny a les
20:00. Mossèn Lluís Ramis farà la benedicció i ho celebrarem prenent una copa
de cava.
Ens agradaria compartir amb vosaltres aquesta nova etapa i que descobríssiu els beneficis del Tai-Chi Zen. Us hi esperem a tots! Gràcies.
Eva Guardiola

Darrer concert de l'ESMUC d'aquest curs
El proper dimarts 31 de maig, a les 20:00, podem
gaudir del darrer dels concerts d’aquest curs del cicle
que l’Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi i l’Escola
Superior de Música de Catalunya organitzem conjuntament i que s’anomena “Vespres d'Antiga” (ESMUCAPSMP). Es tracta de la gran Missa de batalla, també
coneguda com Missa Pro Victoria a 9, de Tomás Luis
de Victoria. Com sempre, en els concerts d'aquest cicle, l’entrada és gratuïta, i val a dir que els comentaris
de les persones que hi van assistint, son molt i molt
elogiosos. No us perdeu aquest darrer!
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

