Nuestra Señora de Regla
1. Fa relativament poc temps, una senyora cubana em
va trucar per veurem. Em va demanar si podíem acollir en
alguna capella de la Basílica una còpia de la Mare de Déu de
Regla. Aviat vàrem dir que sí. No van passar gaire dies que
la Sra. Guillermina ens portà la còpia daquesta Mare de Déu.
Lhem col·locat a la Capella del Sagrat Cor.
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2. Don ve aquest nom?
Hi ha diferents interpretacions, però una delles, en la tradició,
la lliguen a Sant Agustí dHipona al Nord dÀfrica. Sant Agustí
va viure en comunitat amb els capellans de la seva diòcesi.
Per tal de fer-ho possible, va crear una regla, coneguda amb
el nom de Regla de Sant Agustí, que va ser útil per a moltes
comunitats. Era coneguda com La Regla.
La tradició diu que tenien aquesta Mare de Déu a Hipona i
que era negra, i que per tal de salvar-la dels bàrbars, va
arribar a Chipiona, poble mariner prop de Cadis i que daquí
va saltar a Cuba quan hi van arribar els espanyols. Actualment
venerada en el Santuari de Nuestra Señora de Regla, és
patrona de la gran badia de lHavana des del 1714. El Santuari
està en un poblet mariner de la badia de lHavana que es diu
Regla. De fet, aquesta Mare de Déu que venia de lEspanya
marinera de Cadis, és originàriament dÀfrica i anomenada
també Bella Africana. Es va amagar en un pou per por als
àrabs musulmans. Finalment, lany 1330 la troben: és com
tantes marededéus trobades (Montserrat, Núria...) de les
quals en celebrem la festa el 8 de setembre.
3. Un cop col·locada la imatge a la basílica, la Sra.
Guillermina en nom duns 40 o 50 cristians cubans, em va
demanar una Eucaristia dacció de gràcies, que vàrem celebrar
el divendres 8 daquest mes de febrer. Un concertista de violí
ens va acompanyar amb peces de Bach. Em va sorprendre la
devoció, la fe i lalegria que es van viure en aquests 50 minuts
que va durar lEucaristia a la Capella de la Sang, amb la Verge
de Regla a laltar. Durant la missa hi havia un senyor que
també hi participava una mica allunyat, que escrivia el que
es va dir en lhomilia, feia fotos i seguia amb devoció i atenció
la missa. A lacabar ens saludàrem i em va dir que era un
metge de la República Dominicana que havia acabat una
setmana intensa destudi a Can Ruti sobre el càncer de pulmó.
Acabada la feina, partia lendemà cap al seu país i, entretant,
vagava per Barcelona buscant una església. Va trobar la del
Pi a la vegada que siniciava la missa dels cubans a la Capella

de la Sang. Al final es van saludar. Són dos pobles germans
del Carib amb cultures semblants i molts dorigen africà.
4. És inimaginable lalegria fent una espècie de professó
de la Capella de la Sang a la del Sagrat Cor per deixar la Mare
de Déu de Regla en el seu lloc. Amb poc temps ens hem fet
amics i això ens ha fet un gran bé. Per nosaltres ha estat
acollir un poble immigrant. Aquí nhi ha molts que hem
dacollir si vénen i, si cal, que puguin tenir un racó per seguir
en la fe cristiana de sempre amb la seva marededéu. Molts
daquests immigrants que han trobat feina aquí es quedaran
entre nosaltres per sempre. Ells ajuden el nostre progrés i
envien mensualment diners als seus familiars perquè puguin
viure una mica millor. Molts daltres hauran de tornar perquè
aquí sha acabat la feina.
5. Feia tres dies, el dia 5, havíem celebrat un funeral per
una senyora xilena, lÀgueda-Gladis. Havia estat perruquera
i el seu marit treballador de la Seat. Va venir la seva germana
de Xile pel funeral i eren unes quinze persones. LÀguedaGladis va venir anys i anys al Pi tots els dimarts. Era devota
de lInfant Jesús de Praga. No van tenir fills, però la seva fe
per un infant com Jesús devia ser tendra, bona i em van dir
molt servicial. Estimava el Pi i alguns la coneixien.
Que lInfant Jesús de Praga
i la Mare de Déu protegeixin
als nostres amics immigrants.
Gaietà de Casacuberta, Rector

Notes informatives
1. Sobre Benet XVI. Benet XVI ha pres una decisió històrica, deixar la responsabilitat
papal als quasi 86 anys. Em sembla una decisió encertada de seny i de llibertat. Agraïm
tot el que ha fet en diferents responsabilitats, especialment la del treball teològic
densenyant i escriptor per fer més entenedors els misteris de Déu. També el ser Pare
i Pastor com Bisbe de Munich, i a Roma com a successor de Sant Pere. Més endavant
ja en tornarem a parlar més amplament en aquest Full. Preguem ara perquè el proper
Sant Pare sigui un Sant Pastor, un home de Déu per afrontar una tasca tan important.
2. Sobre la Quaresma. De la Quaresma ja nhem parlat sovint en aquest Full. Durant
uns dies en parlarem en les homilies de les Eucaristies daquest temps litúrgic i en el
recés i en la litúrgia de la penitència.
La Quaresma és sempre una oportunitat per convertir-nos i creure millor en lEvangeli,
en Jesucrist i per arribar a la Pasqua renovats.

A lentorn de la titular de la
Basílica del Pi (part 1)
Santa Maria Mare de Déu
Hi ha hagut, des de molt antic, un cert embolic en relació a
la titular de la Basílica. Des dels orígens, sha anomenat a
lesglésia Santa Maria del Pi, cosa que fa indubtablement
referència a la Mare de Déu. Cal saber, però, que hi ha quatre
dogmes proclamats a lentorn de la figura de Maria que, a la
vegada, han esdevingut solemnitats i que la gent, per tradició,
ha anat convertint en advocacions tot i no ser, al meu
entendre, el terme més apropiat per comprendre el sentit
que té la dedicació duna església a Maria.
És evident que hi ha un conflicte entre la titularitat canònica
Santa Maria i les advocacions o festes populars de LAssumpta
i de La Mare de Déu dels Reis. La solució potser ha de respondre
a la pregunta: Quina és en realitat ladvocació canònica que ha
tingut al llarg dels anys la nostra Basílica?
Podem enfocar-ho des de diferents òptiques.
La festa popular
Històricament hi ha dues festes que shan celebrat
popularment al Pi. Una és la que la gent anomena LAssumpta,
La Mare de Déu dAgost, o simplement Santa Maria, del 15
dagost i que és la festa de Maria, popularment més coneguda
a Catalunya junt amb la del naixement que és el 8 de setembre.
Laltra festa és La Mare de Déu dels Reis, que en realitat no és
una festa de Maria sinó de Crist, el Crist en la seva manifestació
als pobles, lEpifania, que se celebra el 6 de gener.
Aquesta no era la festa principal, malgrat ser molt celebrada al
Pi per raó de les personalitats que hi acudien. Shavia arribat al
punt de fer dubtar a la gent sobre la titularitat. Si prenem com
a base que la festa ha de fer referència explícita a la Mare de
Déu sha dentendre doncs que, lEpifania, no pot ser mai la de
la titular. Això ho tenien clar ja els beneficiats del segle XV quan
es queixen en el Llibre Negre que lesglésia sempal·lia per
lassistència del Consell de Cent el dia dels Reis i en canvi no es
fa pel 15 dagost. Paral·lelament a això, cal dir que la festa popular
tradicional a Catalunya és el 15 dAgost, lAssumpta, però que
Pau VI va instituir una nova festa l'1 de gener dedicada
exclusivament al concepte de Mare de Jesús i, sobretot, a la
idea de la Mare que mostra el camí Jesús als fidels.
(continuarà)

Jordi Sacasas

Retaule de St. Josep Oriol
Dissabte, 16 de març,
a les 9 del vespre
Ja hem començat els assaigs del nostre Retaule, que
en la seva dissetena edició i consolidat ja com un dels
principals drames sacres que es representen al nostre
país, ha esdevingut un nexe d'unió entre els diferents
grups que conformen la nostra comunitat.
Aquesta representació amateur és fruit d'un treball
voluntari que pretén mostrar la vida i miracles del
nostre sant.
Si algú hi vol col·laborar, tenim diverses tasques en
les que us podeu implicar, des d'actuar fins a donar
un cop de mà en l'organització de les més de cent
persones que hi treballem.
Programa: 19:30 h, processó amb les figures del bestiari (el lleó i la mulassa) i el llegat.
Itinerari: pl. Sant Josep Oriol, c. de la Palla, pl. Nova, c. Boters, c. Portaferrissa, c. del Pi, pl.
Sant Josep Oriol, pl. del Pi (arribada del llegat a la Basílica).
21:00h, a l'interior de la Basílica, representació del drama, on hi actuen prop de 100 persones
dels diferents àmbits parroquials, entre d'altres. Durada aproximada d'una hora i mitja.
Organitza: Associació del Retaule de Sant Josep Oriol. Demaneu informació als sagristans.

La Passió d'Esparreguera
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.
Els sagristans 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.

On som?

Horari de misses

Plaça del Pi, 7
08002, Barcelona
Tel. 93 318 47 43
info@basilicadelpi.com

DIES FEINERS
19:00 a la Capella de la Sang

Despatx parroquial

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

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

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

RECÉS DE
QUARESMA
24 de febrer,
2n. diumenge
de Quaresma
de 10 a 12 del matí
a la Capella de la Sang
Dirigit per
Mossèn Bigordà

