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Amb el començament de l’estiu el 21 de juny, pràcticament podem donar per acabat el curs parroquial,
un curs en el qual han passar moltes coses. A nivell
internacional vull ressaltar les dues més importants:
primerament, hem seguit amb la pandèmia del coronavirus SARS-Cov 2, amb una sisena onada que no ens
esperàvem que fos tant
dura, donat els alts nivells de vacunació assolits, i no sé si podem parlar ja de setena onada o si
aquesta encara no ha començat. En qualsevol cas,
hi ha hagut una important desescalada de les mesures de prevenció: l’església
es pot ocupar al cent per cent, les mascaretes ja no són
necessàries en els espais interiors, encara que es recomanen si no es pot mantenir la distància de seguretat
i segueix aconsellant-se la ventilació dels espais i l’ús
del gel hidroalcohòlic. I en segon lloc, no podem oblidar la invasió d’Ucraïna
per part de l’exèrcit de
Vladimir Putin, que va
començar el 24 de febrer i que no sabem ni
quan acabarà, ni com
ho farà, però que està
tenint moltes repercussions a tots els nivells.
Nosaltres hem pregat
pel final del conflicte i
seguim fent-ho, hem fet
una col·lecta pels damnificats, dos concerts
per recollir fons i manifestem la nostra repulsa per aquesta violació
dels drets humans amb el llaç amb el color de la bandera d’Ucraïna en aquest full Ahir, Avui, Demà.
Centrant-nos en el terreny parroquial i eclesial, cal
assenyalar la celebració de l’any Mn. Josep Maria Vidal
i Aunós amb motiu del centenari del seu naixement,

juntament amb la parròquia de Sant Medir. Això ha implicat que per part
nostra s’han celebrant dues taules rodones, una sobre el seu ministeri i,
la segona, a propòsit de la tancada dels immigrants sense papers a Santa
Maria del Pi l’any 2001, sent rector Mn. Vidal; dos concerts i la missa de
cloenda, i amb Sant Medir s’ha fet una exposició fotogràfica del seu ministeri. També hem tractat el tema de la nova ordenació del bisbat en comunitats pastorals, el pla pastoral diocesà —l’eix del discerniment— que
ens ha portat a realitzar un cicle de tres xerrades sobre la Paraula de Déu
(el seu coneixement, pregar amb ella, i
la Bíblia que il·lumina la nostra vida).
Fruit d’aquestes xerrades s’ha decidit
que el curs que ve farem unes trobades mensuals d’estudi de la Paraula de
Déu. Esperem que hi acudiu molts de
vosaltres. S’ha parlat del nou sínode de
bisbes sobre la col·legialitat (fer camí
junts), que s’ha treballat a nivell arxiprestal. També ha tingut lloc la fusió de
la parròquia de Sant Jaume amb la nostra amb el nom de “parròquia de Santa
Maria del Pi i de Sant Jaume” que de
moment, a efectes pràctics, no ha tingut
repercussions visibles. Cal assenyalar
el “renaixement” de l’arxiconfraria de
la Sang. També hem de recordar la celebració de l’assemblea parroquial a

finals de gener, amb gran satisfacció per
part de tots els assistents i el desig de repetir el curs que ve. La celebració d’unes
festes de Sant Josep Oriol, incloent-hi el
retaule del nostre sant, normals, després
de dos anys de limitacions. El mateix es
pot dir de la Setmana Santa, amb el Via
Crucis pel carrer del Dijous Sant, després
de 50 anys sense fer-se.
També cal assenyalar que s’ha arreglat el teatre amb l’ajuda dels successors
del grup de Tai-txí cristià del pare Peter
Yang, grup que molt aviat vindrà a fer les
seves sessions aquí.
Cal dir que ja hem normalitzat el tema
de les visites a la basílica i el retorn dels
treballadors de Santa Maria del Pi que
estaven en ERTO, i que s’han fet bastants
concerts.
En el terreny de les necrològiques hem d’assenyalar la sentida mort
del bisbe auxiliar Antoni Vadell a conseqüència d’un càncer de pàncrees,
la del pare felipó Antoni Serramona, de la Carme Mariñoso i, al cap de
poc, del seu espòs Mn. Ferran Singla, el qual havia sigut diaca de la nostra parròquia. També es va morir en Sebastián, el pobre que demanava
almoina davant de l’església, dels darrers moments del qual es va preocupar l’Arxiconfraria de la Sang, així com del seu funeral i l’enterrament
de les seves cendres a la basílica del Pi.
Déu n’hi do de tot el que ha passat i el que s’ha fet a la parròquia del
Pi durant aquest any. Ara, aquest estiu, l’Esplai farà les seves tradicionals
colònies, de l’1 al 10 de juliol, aquest any a Salàs de Pallars. I ens queda
una cosa, el consell pastoral
parroquial va decidir tornar
a celebrar la festa de la titular
“Santa Maria del Pi” el dia 15
d’agost, el dia de l’Assumpció
de Maria; encara que sabem
que hi haurà poca gent perquè
molts estareu fora de vacances, intentarem dignificar la
celebració i acabarem amb una
mica de pica-pica.
Desitjar-vos un bon estiueig i que encara que descansem, no podem deixar de pregar o d’assistir a l’eucaristia,
allí on siguem.

Seguim amb el santoral pinenc. Aquest del mes de juny ja el vam iniciar en
el passat número del nostre full parroquial i el tanquem ara.
24 de juny, Sant Joan Baptista, el Precursor:
Fill d’Elisabet, la cosina de Maria, predicava al
desert de Judea i batejava al riu Jordà, també a
Jesús, en qui, segons els evangelis, Déu es manifestà. El rei Herodes el feu empresonar i, instat i temptat per Salomé, el feu decapitar. El dia
24 de juny se celebra el seu naixement. Al Pi ja
no es conserva la seva antiquíssima advocació,
tot i que al museu s'hi poden veure les tres taules dels Sants Joans, del segle xvi-xvii, procedents de la que actualment és la capella
de Santa Joaquima de Vedruna.
24 de juny, Sagrat Cor de Jesús: Advocació cristològica centrada en la veneració del Cor de Jesús, el més íntim del seu
amor. L’origen d’aquesta devoció es deu a Santa Margarida
Maria Alacoque, una religiosa del segle xvii de la Congregació coneguda com a Orde de la Visitació. Al Pi se’l venera a la
capella pròpia, reconstruïda després de la guerra als anys 60.
29 de juny, Sant Pere i Sant Pau: apòstols, pilars de
l’Església. El primer és aquell
a qui, segons els Evangelis,
Jesús digué “sobre teu edificaré la meva Església”. El
segon és l’antic Saule, el perseguidor de cristians que, en
caure del cavall, es convertí;
segons els Fets dels Apòstols, Déu l’escollí com a
instrument davant de les nacions paganes i els seus
reis, i davant els israelites, és a dir, com a apòstol
dels gentils. Al Pi tenen devoció a la capella de la
Mare de Déu de la Cinta, que anteriorment havia
estat dedicada als dos apòstols.

Ja heu passat a signar?
Recordeu que al Pi (al cancell d’entrada i a la sagristia) tenim fulls per signar la proposta sobre la regularització extraordinària de persones estrangeres
i que cal recollir 500.000 signatures per tenir prou pes perquè s’estudiï el tema.
Horari actual de misses

On som?
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Sagrat Cor de Jesús

Sant Pere (esquerra) i Sant Pau (dreta)

Taules dels Sants Joans

Les santes i sants venerats al Pi (iii)

