Un estiu que s'acaba i un nou curs
Lluís Ramis, rector
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L’estiu s’acaba i nosaltres comencem un nou curs
parroquial. Primer de tot val la pena recordar les coses
més importants d’aquesta canícula a nivell de la nostra
comunitat:
Els primers deu dies de juliol es van celebrar les
colònies de l’esplai parroquial a Salàs de Pallars, a les
quals el rector i el Manel Grau s’hi van fer presents
el dia 5 per veure als nens/es i joves, així com als monitors/es, i realitzar una activitat de fe. Ens agradaria
que les monitores fessin un escrit per al full parroquial
explicant les colònies.
El dia 25 de juliol,
Sant Jaume, es va celebrar la festa patronal,
primer a l’església de
Sant Jaume amb una
eucaristia a la qual
van assistir més de 40
persones, amb cants
i música d’orgue, i
posterior pica-pica. El
mateix es va fer per
la tarda a l'església
de Santa Maria del
Pi amb l’assistència
d’unes 30 persones.
Ambdues misses les
va presidir el rector.
El dilluns, dia 15
d’agost, solemnitat de
l’Assumpció, vam celebrar la festa patronal
a la basílica. Cal recordar que últimament la
festa patronal la fèiem
el dia 1 de gener. Hi va
haver ball de gegants,
l’Oriol i la Laia durant l’ofertori i al final, pica-pica.
El dimarts 16 d’agost, la missa de Sant Roc amb els
Gegants de la Plaça Nova i l’Àliga. Aquest any la imatge del sant va sortir al carrer després d’uns anys de no
fer-ho i va anar en processó a la Catedral i després al

Palau Episcopal on la comitiva va ser rebuda pel nostre vicari episcopal
ja que l’arquebisbe i els bisbes auxiliars estaven fora.
L’altre fet destacable, aquest de caire trist, va ser la mort de Mn. Gaietà, l’anterior rector, el divendres 19 d’agost després de 7 dies d’estar ingressat a l’Hospital de Barcelona per un xoc sèptic. El diumenge 21 es va
celebrar la missa exequial de cos present a la basílica que es va omplir
malgrat ser a mitjan agost i haver-hi molta gent de vacances. La missa la
va presidir el vicari episcopal Toni Casas i l’homilia la va fer Mn. Pepe
Rodado. Hi van assistir 12 capellans i 1 diaca. Les pregàries dels fidels les
van fer i llegir representants de la família i grups o entitats en les quals
Mn. Gaietà havia participat i treballat. Al final van dirigir-nos unes paraules en nom de la família la Mar Ferrer, una neboda seva de la qual en
Gaietà n’era padrí, en nom de la parròquia, el sagristà Albert Cortés, i la
Pim Queralt, pradosiana.
Després d’haver repassat breument aquest estiu, us animo a participar activament en el nou curs del qual vull destacar algunes coses.
El compliment dels 50 anys de l’Esplai parroquial, estarem a l’espera
de veure quines activitats commemoratives es faran.
Com a conseqüència del cicle de tres xerrades sobre la Paraula de
Déu del curs passat, es va decidir crear un grup d’estudi d’Evangeli o de
la Paraula de Déu que es reuniria un cop al mes en trobades d’una hora.
Ja avisarem més endavant sobre el dia i l’horari.
Recordar que com ja vam anunciar en el número 843 i en el 845 del
full parroquial, estem a punt de començar el tai-txí cristià, ja us informarem quan es posi en marxa.
També vull assenyalar que el dimecres 14 de setembre, la festa de
l’exaltació de la Santa Creu, festa titular de l’Arxiconfraria de la Sang,
en l’eucaristia de les set de la tarda. que presidirà el bisbe Sergi Gordo,
es confirmaran 5 persones adultes, 3 preparades aquí a la parròquia i 2
preparades a fora. En aquest acte també seran admesos a l’arxiconfraria
10 membres més. Com que un dels requisits per a ser-ho és estar confirmat o comprometre’s a rebre el sagrament, alguns dels que es confirmem
enguany són membres de l’arxiconfraria o ho seran. Això fa suposar que
aquest curs podem tenir nova catequesi de confirmació a la qual s’hi podria afegir qualsevol persona que no té res a veure amb l’arxiconfraria
però que vol rebre aquest sagrament. Ja us informarem oportunament.
Per últim, malgrat que els dos darrers anys no hem tingut catequesi
de primera comunió per falta de nens, aquest any ho tornarem a intentar. Els requisits són complir 8 anys aquest any o estar fent 3r. curs de
Primària. El dia de la catequesi serà els dilluns a les 17:30 a la Llar Santa
Maria de la parròquia (carrer del Cardenal Casañas, 16). Si hi ha alguna
persona interessada pot passar per la sagristia on se l’informarà.
Sapigueu també que tenim prevista una excursió parroquial a Montserrat, el proper diumenge 16 d'octubre de la qual anirem informant.
I recordar que seguim en període sinodal malgrat que la trobada sinodal dels bisbes a Roma per tractar el tema de caminar junts —la sinodalitat—, no tindrà lloc fins l’octubre del 2023.

Adéu, Gaietà. Adéu, Tano
Aquí al Pi, li dèiem Gaietà o
mossèn Gaietà, però és que quan va
arribar al Pi l’any 2003, en Gaietà ja
tenia a les espatlles un llarg i dens
recorregut. Tot i que no es va ordenar massa jove (va fer prometença
com a prevere de la diòcesi de Barcelona el juny de 1974, a l’edat de
Crist) mossèn Gaietà va arribar al Pi
des de dues experiències que havien
deixat empremta en el seu tarannà i
en la seva vida: el Pradó i la Pastoral Obrera. Com es va fer palès en
la cerimònia de comiat del passat
diumenge 21 d’agost, mossèn Gaietà (per a la família, la gent del Pradó
i la d’aquests Moviments, en Tano)
ha estat una figura molt destacada.
Tanmateix, el seu pas com a rector
durant gairebé cinc anys per la parròquia de Sant Sadurní a la Roca
del Vallès, va ser també per a ell i
per la munió de gent amb qui va fer
amistat i coneixença una etapa molt
enriquidora. Fou també durant força anys delegat de Pastoral Obrera.
L’entrada al Pi no va ser fàcil.
La feligresia tenia una altra perspectiva i el nou rector va haver de picar pedra
per entrar al cor de moltes persones. El càrrec de rector del Pi, com el mateix
mossèn Gaietà va escriure en el seu article d’aquest full parroquial el dia de la
seva presa de possessió “m’obliga a néixer de nou perquè capgira 180 graus
el curs de la meva vida”. Durant els primers anys de rectorat, va compaginar
encara la feina al Pi amb les seves obligacions al Pradó i als Moviments i fins no
fa massa anys, també amb la seva tasca a la presó de Quatre Camins. A més, i
no és en sentit metafòric, es va trobar a Santa Maria del Pi una casa amb moltes
esquerdes: al temple, als locals parroquials i al patrimoni en general, li calien
intervencions acurades, serioses i és clar, costoses. En Gaietà va ser un valent
pioner i desoint algunes crítiques, va engegar al Pi la idea de la posada en valor
del patrimoni per donar-lo a conèixer, fer arribar els homes al coneixement de
Déu a través de la bellesa i rendibilitzar-lo. Així, l’any 2011 es va inaugurar el
Museu i Tresor, que juntament amb l’Arxiu Parroquial han estat punta de llança
de les activitats que han posat la nostra parròquia al lloc referent cultural on és
ara i han proporcionat recursos per mantenir i millorar els espais.
Els darrers anys de mossèn Gaietà al Pi han estat un regal per a ell i per a
tots nosaltres. Malgrat el tràngol de la pandèmia, que segurament va accelerar
el seu declivi, l’hem vist feliç, afectuós, càlid i agraït. La constant presència dels
seus germans, la companyia de mossèn Lluís, de mossèn Joan, dels que hem
estat el seu equip al Pi, les atencions de la Hillary i les nombroses visites dels

amics que ha anat escampant arreu, li hauran fet, així ho desitgem, un final
d’aquest tram de camí plàcid. Ara, després de marxar discretament i humil, ja
participa de la plenitud de vida del mateix Jesucrist.
La Mar, una fillola seva, va dir el dia del comiat que el seu padrí no era
dels que fan la mona per Setmana Santa, però que feia quelcom més important: “el Tano sempre preguntava, el Tano sempre escoltava, el Tano sempre
s’interessava”. I mossèn Pepe Rodado, el mateix dia, en la homilia ens deia
que “la doble passió inseparable per al Tano, eren Jesucrist i les persones, especialment els petits, els que no compten...”
Aquest full parroquial no és el suport adequat per a recollir la homilia,
les pregàries i els parlaments de comiat que es van predicar o llegir en la missa de funeral de mossèn Gaietà. En el proper número us passarem l’enllaç per
llegir-los tots o descarregar-los.
També deixem per a més endavant comunicar-vos la data i l’hora en que farem una
altra cerimònia de record, ja que la data del
decés de mossèn Gaietà va fer que a moltes
persones els fos impossible acudir al funeral.
Per acabar, deixem aquí uns versos de
la pregària del Pare Chevrier, fundador del
Pradó, que sempre servien per cloure les sessions d’estudi de l’Evangeli i les pregàries
que dirigia mossèn Gaietà a qui, una altra
vegada, donem les gràcies per fer-nos còmplices del seu amor a Jesús i a la seva església.

Oh Verb! Oh Crist!
Que en sou de bell! Que en sou de gran!
Qui us arribarà a conèixer
Qui us podrà comprendre?
Oh Crist! Oh Verb!
Vós sou el meu Senyor
i el meu únic Mestre.

Manel Grau

Iniciativa per regularitzar persones estrangeres
Us fem memòria que al cancell d'entrada al temple i a la sagristia hi ha els
fulls de signatures per la ILP sobre la regularització extraordinària de persones
estrangeres. És molt important que fem aquest gest en favor dels germans que
han deixat la seva terra per buscar un món millor.
Horari actual de misses

On som?

Despatx parroquial

DIES FEINERS
19:00 a la Capella de la
Sang
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SAGRISTIA I DESPATX
Plaça del Pi, 7
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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, us atendrem
els dimecres de 18:15 a 20:00.
Demaneu cita al tel. 933184743
o escriviu un e-mail a:
despatx.santamariadelpi@gmail.com

DISSABTES
19:00 a la Basílica
DIUMENGES
12:00 a la Basílica

