La Passió d'Esparreguera

Tornem-hi!

Comunitat del Pi

Gaietà de Casacuberta

La Comunitat del Pi, i amb ella els grups de catequesi d'infants i Esplai Santa Maria del Pi,
organitzen una sortida el proper diumenge, 14 d'abril per anar tots junts en autocar a veure
la Passió d'Esparreguera.

El nostre full Ahir, Avui i Demà ha estat molt temps en
silenci, temps durant el qual hem estat fent moltes coses.
Shan produït canvis que han comportat molta feina que
voldria fer-vos arribar. A més a més, el nostre grafista que
ens va fer el logo de la parròquia reproduint la magnífica
rosassa del Pi sha allargat molt en acabar el nou disseny
del Full.

En els propers dies, us informarem amb detall sobre aquesta activitat: preu, horaris, lloc de
trobada i demés detalls.
Els sagristans també us podran informar de com fer la inscripció per la sortida i a la pàgina
web www.basilicadelpi.com/activitats hi trobareu un formulari d'inscripció on line.

Agraïment
Esplai del Pi
Des de l'Esplai Santa Maria del Pi, volem donar les gràcies a la parròquia, i sobretot als seus
feligresos, per l'ajut econòmic que vàrem rebre en els mesos de maig i juny per les nostres
colònies. Aquest any, la vostra col·laboració té més mèrit que mai, donat que estem en temps
de crisi i donar diners no és fàcil. Això demostra la solidaritat de la feligresia de l'Església de
Santa Maria del Pi.
Els monitors i monitores us estem molt
agraïts.
De fet, els qui més agraïts estan dels
vostres donatius son els infants i joves
de l'Esplai, ja que és gràcies a vosaltres
que molts d'ells
han pogut gaudir
de les colònies.

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

Moltes
Gràcies!!!
On som?

Horari de misses

Despatx parroquial

BASÍLICA
Plaça del Pi, 7

DIES FEINERS
19:00 a la Capella de la Sang

SAGRISTIA I DESPATX
Placeta del Pi, 4

DISSABTES
16:30 a la Basílica
18:30 a la Basílica
20:00 a la Capella de la Sang

El despatx parroquial és
lindret dacollida de la
parròquia on podreu fer les
gestions administratives
relacionades amb els
sagraments.

LOCALS PARROQUIALS
Cardenal Casañas, 16
08002, Barcelona
Tel. 93 318 47 43
info@basilicadelpi.com

DIUMENGES
12:00 a la Basílica
13:00 (castellà) a la Basílica
20:00 a la Capella de la Sang

HORARI:
Dilluns i dimecres
de 18:00 a 20:00.
dparroquial@basilicadelpi.com
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2013

En escriure aquesta carta que començarà la nova etapa del
Full, recordo la il·lusió i la tenacitat que va tenir la Josefina
Guillamí, que durant tants anys sen va encarregar. Ja en
marxa, de nou, estarà contenta com tots els que estimem
aquest F ull.
Repasso les coses que hem anat fent: hem refet la Casa de
La Sang, la capella de Sant Josep Oriol, la capella de la Mare
de Déu de Montserrat i la de Sant Miquel, el cancell que
dóna tanta llum a la nau i els gegants tan ben situats a
lentrada. També la creació del Museu i amb ell la Botiga a
la Plaça de Sant Josep Oriol. Volíem fer-ho sense parlar-ne
gaire, esperant que sortís be i també ho hem anat celebrant
amb tots vosaltres. Finalment, hem restaurat la imatge de
Santa Maria del Pi que estava a la façana. Ara col·locada en
el presbiteri, ens permet gaudir de la seva bellesa, la qual
cosa ens apropa a estimar-la encara més. Amb el temps
lanirem celebrant com a patrona de la Basílica el primer dia
de lany, la festa més antiga de la Mare de Déu que Pau VI
va instaurar el 1974 per celebrar-la als vuit dies del naixement
de Jesús. Damunt lescultura de Santa Maria del Pi, podreu
contemplar també un Crist a la Creu del s. XV.
També estem acabant moltes altres coses, com el nou despatx
parroquial al costat de la sagristia. Durant les hores de visites
al Museu, obrirem la porta de la Placeta del Pi per acollir
millor a tothom que ens vulgui veure a la sagristia o al despatx.
De passada, hem arreglat lentrada a laltar pel fons, amb
només dos graons que els mossens pujarem més fàcilment.
Hem aprofitat també per reparar recentment les portes de
fusta, amb un relleu que il·lustra lAnunciació. El sagrari ha
tornat a la capella de Sant Miquel, com correspon.
Ens queden encara moltes coses per fer: la instal·lació elèctrica
i la teulada de la Basílica, de larxiu i de lantic cosidor. També
la pujada al Campanar de petits i grans, el
cor de la Basílica i lorgue que voldríem anar acabant. El

Monestir de Poblet ens ha regalat el seu antic orgue, la qual
cosa possibilitarà acabar el nostre i fer-ne un de petit per a
la Capella de la Sang. A lentrada de la Rectoria hem dobrir
el terra per solucionar el gran problema de les humitats que
malmeten ledifici.
Deixeu-me afegir encara més coses:
Vivim en una època que es defineix com lera de la
comunicació. Estem actualitzant la pàgina web
www.basilicadelpi.com tal que estigueu al dia de tot el que
fem. És un nou camí per a la informació, una nova via de
comunicació, imprescindible a dia davui i que ens ajuda a
sentir-nos comunitat. Així mateix treballem en linventari i
catalogació de lArxiu.
Necessitem demanar voluntaris per acollir a la gent que
entrarà per la Placeta del Pi; els sagristans ho fan molt bé,
però ens cal més gent. Dir-vos també que volem obrir el
Museu a les escoles, perquè és un bon motiu de formació
religiosa i també és un element auxiliar de la catequesi.
És molt important dedicar algunes visites a donar a conèixer
qui fou Sant Josep Oriol. Continuarem oferint els concerts
de qualitat que ens demana la Ciutat així com també els que
podem organitzar nosaltres amb les tres corals del Pi.
Una altra cosa molt important és continuar donant suport
del tot al que fa lEsplai del Pi i dir-vos que també continuarem
prioritzant la formació dels diferents grups: catequesi dinfants
i grups dadults dedicats al coneixement de Jesucrist i de
lEvangeli. Continuarem tenint cura de la celebració dels
Sagraments que ens ajuden tant a créixer en la nostra fe
i celebrar-la. Continuarem la nostra presencia en les entitats
que estan al servei dels més pobres.
Finalment dir-vos que hem decidit reunir tots els grups en
una Coordinadora per comunicar-nos tot el que farem al Pi
i per ajudar-nos a sentir-nos més comunitat. Igualment volem
reiniciar el Consell Pastoral.
De ben segur que el nostre Full ens ajudarà també a comunicar
els diners que rebem i les despeses que tenim. Dedicarem
un tant per cent de les col·lectes als pobres.
Tot això sha anat fent i ho anem fent gràcies a molta gent
que ens estima i que treballa sabent el que fa. Ho agraïm de
tot cor.
Poc a poc ho anirem explicant tot amb més detalls.
El vostre Rector, Gaietà de Casacuberta

La Mare de Déu del Pi
Jordi Sacasas
La imatge de la Mare de Déu del Pi és una escultura de pedra
tallada i policromada, de la meitat del segle XIV. De 1,22 m
dalçada i 41 x 22 cm dample i llarg. Tipològicament es
correspon amb la representació de Maria més habitual del
gòtic, això és: la Verge dempeus amb el nen Jesús als braços,
en actitud de mostrar-lo als fidels, lOdighitria de la tipologia
oriental, la que ens mostra el camí.
La nostra imatge, duna gran qualitat escultòrica observada
ja lany 1940 per Ainaud, Verrié o Gudiol, no es correspon
amb lobra escultòrica de la façana principal de la Basílica,
on era situada modernament. Això ha portat a esbossar la
hipòtesi que, en realitat, es tracta de la mateixa imatge titular
feta per presidir el presbiteri, esmentada lany 1358 i que va
ser desplaçada al timpà de la façana en construir-se el retaule
barroc lany 1730.
La imatge, acuradament restaurada, presideix el presbiteri
novament tal i com va fer durant molts anys. Les fractures
i els danys que mostra, son cicatrius ben visibles de les
destruccions de 1714 i 1936, signes evidents del que ha patit
la nostra comunitat pinenca al llarg de la història, i no li
prenen ni un bri de
bellesa a lhora que ens
uneixen amb els
membres de lantiga
comunitat que malgrat
les guerres, ho van
arriscar tot per salvar
la imatge, permetent
que arribés fins als
nostres dies. Símbol de
pau i amor, senyal
bellíssim de germanor
i guia, lautèntic lligam
amb la història de la
Basílica.
Ella és la mare que ens
ha mostrat el camí des
del segle XIV.
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