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La catequesi és una activitat molt important dins
de la pastoral de l’Església per mitjà de la qual descobrim i aprofundim en la persona de Jesús i el seu
missatge. A diferència del catecumenat que es dirigeix
als no batejats que estan interessats en Nostre Senyor
Jesucrist, la catequesi infantil es dirigeix als que ja
han estat batejats i ara, arribats a l’edat de l’ús de raó
—l’Església considera que a partir dels 7 anys els nens
ja comencen a entendre les coses, no solament les més
senzilles sinó algunes més elaborades— encara que
s’espera als 8 anys perquè comencin els dos anys de
catequesi que els han de portar a conèixer i estimar
Jesús i la seva Bona Nova, i en acabar el procés, fer la
primera comunió si es desitja. De vegades els pares
cristians no han batejat els seus fills quan encara no
tenien ús de raó però els poden apuntar a fer la catequesi infantil de tal manera que aquesta els servirà de
preparació per batejar-se i rebre per primera vegada a
Jesús eucaristia.
En el primer full parroquial del curs ja parlàvem
de la catequesi infantil, ara us volem dir que si teniu
un fill/a, nét/a, nebot/da o conegut, els pares dels quals
puguin estar interessats, els parleu de la catequesi que
es farà aquí a la parròquia de Santa Maria del Pi i de
Sant Jaume, i que serà els dilluns de 17:30 a 18:30, començant el dia 10 d’octubre. Les inscripcions es faran
al despatx parroquial de dilluns a divendres de 18:00
a 19:00. Evidentment que la catequesi no s’acaba amb
la primera comunió, n’hi poden haver per a preparar
altres sagraments com la confirmació, o per edats com
joves, adults, gent gran; si se n’organitza alguna més ja
us informarem, però també seria bo que si algú desit-

ges fer catequesi ens ho digués; per exemple: no estic confirmat i voldria preparar-me per a poder rebre aquest sagrament, he rebut els tres
sagraments de la iniciació cristiana però vull seguir aprofundint en la
fe... Així, sabríem les necessitats o desitjos que hi ha i podríem intentar
organitzar la corresponent catequesi.

Excursió a Montserrat
A finals del curs passat el Consell Pastoral parroquial va decidir
tornar a fer una anada parroquial
a Montserrat de tots els feligresos i
grups de la parròquia. Aquesta excursió serà d’un dia, el diumenge
16 d’octubre. Anirem amb autocar
i pel tema del dinar hi haurà dues
opcions: anar al buﬀet lliure de la
plaça dels Apòstols (17,70 €, ens
haurem d'inscriure) o bé portar el
dinar de casa i menjar al self service de sota la plaça o a l’aire lliure en un lloc escaient. El preu de l’autocar
serà de 10,00 €. La data límit per apuntar-se serà el 5 d'octubre. Sortirem
a les 8:30 de la plaça d'Antoni Maura i tornarem a les 20:00 al mateix
lloc. Animeu-vos a venir per poder fer comunitat! Els gegantons del Pi,
l’Oriol i la Laia, també pujaran a Montserrat.

Iniciativa per regularitzar persones estrangeres

En el número 844 (12 de juny
2022) de l’Ahir, Avui, Demà us
informàvem de la iniciativa d’una
xarxa d’organitzacions de la societat civil en la qual també hi participa Càritas Espanyola sobre una
recollida de firmes per demanar al
Congrés de Diputats que es debati sobre la regularització extraordinària de persones estrangeres;
en vam fer cartells i també ho van

anunciar a les misses d’aquell cap de setmana perquè la gent que volgués passés per la sagristia o per la taula del cancell d’entrada per firmar i donar el seu suport a aquesta iniciativa social tan lloable, però a
hores d’ara ha firmat poca gent. A les misses d’aquest cap de setmana
ho recordarem; animeu-vos a fer-ho! penseu que es necessiten un total
de 500.000 firmes i que la campanya s’acaba a finals de mes. Si algú ja ha
firmat aquí o en algun altre lloc, que no torni a firmar perquè això seria
fer trampes i podria ser perjudicial per a la campanya.

La procesó de la Mare de Déu de la Mercè.
El proper diumenge dia
18 de setembre tindrà lloc
la processó en honor de la
Mare de Déu que la Mercè,
la patrona de la nostra ciutat, que nosaltres celebrarem el dissabte 24.
La processó sortirà de la
plaça de la Mercè a les 18:30
i acabarà a la Catedral a les
19:15 amb una missa.

Misses de celebració de la patrona de Barcelona
El divendres 23 de
setembre a les 19:00 celebrarem la missa anticipada de la solemnitat
de la Mare de Déu de la
Mercè i el dissabte 24, la
missa del dia a les 12:00.
Així doncs, aquell
dissabte per la tarda no
hi haurà missa perquè la
precedència la té la festa
patronal per davant de
l’anticipada del diumenge i llavors no podríem
fer altra cosa que seguir celebrant la Mercè,
però ja hauríem tingut
dues celebracions. Per
tant, dissabte 24, només
hi haurà la missa de les
12:00 en honor de la patrona i a les 19:00 no hi
haurà missa.

Enamórate
¡Enamórate!
Nada puede importar más que encontrar a Dios.
Es decir, enamorarse de Él
de una manera definitiva y absoluta.
Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación,
y acaba por ir dejando su huella en todo.
Será lo que decida qué es
lo que te saca de la cama en la mañana,
qué haces con tus atardeceres,
en qué empleas tus fines de semana,
lo que lees, lo que conoces,
lo que rompe tu corazón,
y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud.
¡Enamórate!
¡Permanece en el amor!
Todo será de otra manera
Pedro Arrupe SJ

Recull de textos en el comiat de mossèn Gaietà de Casacuberta
Com vam avançar en el passat full parroquial us deixem aquí un enllaç per
descarregar la homilía, les lectures, les pregàries dels fidels i els parlaments de
comiat que es van predicar o llegir en la missa de funeral de mossèn Gaietà de
Casacuberta del passat diumenge 21 d'agost, així com altres textos de condol
que ens han anat arribant de diverses procedències: https://ja.cat/0ojVZ
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, 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

