Església, servidora dels pobres (i II)

Bach i Haendel a Santa Maria del Pi
El diumenge 14 de juny, es farà el darrer dels concerts del cicle Bach i Haendel
a Santa Maria del Pi que està oferint la orquestra UNESCO Barcelona. Les peces
interpretades seran les següents:
Concert n. 11 en La major de G. F. HAENDEL
Concert per oboè i violí en Do menor (1060) de J. S. BACH
Concert n. 12 en Si menor de G. F. HAENDEL
Concert per a dos violins en Re menor (1043) de J. S. BACH

Gaietà de Casacuberta, rector

Wonderful Gospel
El proper dijous 18 de juny, en el marc del Wonderful Gospel Festival 2015,
el cor Barce-lona Gospel Choir, amb la seva vuitantena dintegrants, oferirà el
seu tercer concert a la Basílica.
Més informació a: http://www.barcelonagospelchoir.cat/

Nòmades del temps, tornen les Colònies de lEsplai del Pi
Ja sacosta una data molt especial per
lEsplai del Pi. El dia 1 de juliol marxem
de colònies! Les colònies destiu són un
dels moments més esperats per tots els
membres de lEsplai. Són 10 dies rodejats
de natura i de bons amics on aprenem
moltes coses. Aquest any anem a Girona, a la casa de colònies Mas Suro.
Així doncs, des de lEsplai i la Parròquia centrem tots els esforços per tal que
els costos econòmics, que són elevats per moltes famílies, no suposin un impediment
perquè tothom pugui ser partícip daquest moment tan especial de lany.
Per això, si algú ens vol ajudar a fer possible que cap infant o jove es quedi
sense gaudir de les colònies de lEsplai trobarà uns sobres visibles que us
facilitaran el vostre donatiu. El nostre més sincer agraïment per fer possible les
colònies de lEsplai.

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

Equip de Monitors/es de lEsplai del Pi
Si voleu estar informats de totes les activitats que es fan a Santa Maria del Pi,
subscriviu-vos al nostre butlletí electrònic a www.basilicadelpi.com
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BASÍLICA
Plaça del Pi, 7

Despatx parroquial

El despatx parroquial és
lindret dacollida de la
parròquia on us atendrem a
SAGRISTIA I DESPATX qualsevol hora.
Placeta del Pi, 4
Per les gestions
LOCALS PARROQUIALS administratives relacionades
amb els sagraments, lhorari
Cardenal Casañas, 16
establert és el següent:
DIUMENGES
08002, Barcelona
Dilluns i dimecres
12:00 a la Capella de la Sang Tel. 93 318 47 43
de 18:00 a 20:00.
13:00 (en castellà) a la Capella info@basilicadelpi.com
de la Sang
www.basilicadelpi.com dparroquial@basilicadelpi.com
DIES FEINERS
19:00 a la Capella de la Sang
DISSABTES
16:30 a la Capella de la Sang
18:30 a la Basílica
20:00 a la Capella de la Sang
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Segueix en aquest primer full del mes de juny la síntesi que
faig amb ajuda de la Montse Vergés del document publicat
el passat 24 dabril en la CV Assemblea Plenària de la
Conferència Episcopal Espanyola.
Parlàvem en lanterior full del patiment motivat per la
pobresa i lexclusió social en lactual situació de crisi i del
remei que, en part, ha suposat la generositat de tantes
persones. Parlàvem també de la corrupció i de lempobriment
espiritual. Com a factors que ho expliquen, citàvem la negació
de la primacia de lésser humà, conseqüència de negar la
primacia de Déu en la vida personal i social. Citàvem també
lafany de lucre i lanhel desmesurat de diners, sense atendre
les veritables necessitats dels homes.
He vist lopressió del meu poble a Egipte i he sentit les
seves queixes, va dir el Senyor a Moisès. També nosaltres
Pastors del Poble de Déu hem contemplat com el patiment
sha acarnissat en els més dèbils de la nostra societat. Dema
nem perdó pels moments que no hem sabut respondre amb
rapidesa als clamors dels més fràgils i necessitats. No esteu
sols. Estem amb vosaltres; junts en el dolor i en lesperança;
junts en lesforç comunitari per superar aquesta situació
difícil. Junts, germans en Jesucrist, hem dedificar la casa
comuna on tots puguem viure en joiosa fraternitat. Demanem
al Pare que ens ompli dintel·ligència i encert per tal de
construir una societat més justa en què anhels i necessitats
dels més desafavorits quedin satisfets.
Les víctimes daquesta situació social son els nostres
predilectes, com ho son del Senyor. Volem, amb tots els
cristians, ser signe en el món de la misericòrdia de Déu. I
volem fer-ho amb la revolta de la tendresa a la qual ens
convoca el papa Francesc. Tots els cristians estem cridats a
tenir cura dels més fràgils de la Terra.
La caritat sha de viure no només en les relacions quoti
dianes família, comunitat, amistats o petits grups, sinó
també en les macro-relacions socials, econòmiques i políti
ques. Necessitem imperiosament que els governants i els
poders financers aixequin la mirada i ampliïn les seves pers
pectives, que procurin
que hi hagi treball digne,
educació i cura de la
salut per a tots els ciu
tadans. És necessari
que tots siguem capaços

de comprometrens en la construcció dun nou món, de costat amb els altres;
i ho farem, no per obligació com qui suporta una càrrega pesada que angoixa
i desgasta, sinó com una opció personal que ens omple dalegria i ens atorga
la possibilitat dexpressar i enfortir la nostra identitat cristiana al servei dels
germans.
Recordem freqüentment amb el papa Francesc que el temps és superior
a lespai. Aquest principi permet treballar a llarg termini sense obsessionarse pels resultats immediats. Ajuda a suportar amb paciència les situacions
difícils i adverses. (...) Donar prioritat a lespai ens porta a embogir per a tenirho tot resolt en el present. (...) Donar prioritat al temps és ocupar-se diniciar
processos més que de posseir espais. Per això, no ens quedem en la immediatesa,
en els limitats espais socials en què ens movem, en el que aconseguim aquí i
ara. Donem prioritat als processos que obren horitzons nous i promoguem
accions significatives que facin patent la presència ja entre nosaltres del Regne
de Déu que es consumarà en la vida eterna.
Amb Maria cantem que Déu enderroca del tron
als poderosos i exalça els humils. És el cant de
la Mare que porta en el seu si lesperança de tota
la humanitat. I és el cant de la comunitat creient
que sent com el Regne de Déu ja està entre
nosaltres transformant des de dins la història
i fent néixer un món nou i una nova societat,
fonamentats no en la força dels poderosos
sinó en la dignitat i els drets inalienables dels
pobres. El cant de Maria és el nostre cant, un
cant que és la crida a lesperança, cant que ens
apressa a ser llum encoratjadora, alenada vivificant
per a tots, de manera especial per aquells que estan
patint més fondament els efectes devastadors de la pobresa i lexclusió social.
Que santa Maria, Verge de lEsperança i Consoladora dels afligits, pregui
per nosaltres avui i sempre. Que ella aconsegueixi que no ens falti mai dins del
cor la necessària i urgent solidaritat amb els més pobres.
A la nostra Mare del Cel unim la intercessió de Santa Teresa de Jesús, sota
la protecció de qui, en el V centenari del seu naixement, ens posem també al
servei dels més pobres.
LEsglésia ens crida al compromís social. Un compromís social que sigui
transformador de les persones i de les causes de les pobreses, que denunciï la
injustícia, que alleugi el dolor i el patiment i sigui també doferir propostes
concretes que ajudin a posar en pràctica el missatge transformador de lEvangeli
i dassumir les implicacions polítiques de la fe i la caritat.
Nota final
No podem donar-vos tot aquest text Església, servidora dels pobres de la
Conferència Episcopal, però us nhem fet un tast en dos resums i podeu
descarregar el document sencer des daquest enllaç: http://dom.cat/juf
En aquesta important pastoral dels bisbes sens donen unes propostes per
ajudar la nostra societat a tenir esperança dins el cor i per construir junts (en
la societat i les comunitats cristianes) espais de solidaritat i de misericòrdia.

Recordant el Camí del Rocío
La primera cosa que vull expressar és que sóc catalana de naixement i estimo
molt la meva terra i les seves tradicions, però ara el que voldria és explicar de
manera senzilla què ha significat per a mi compartir aquests dies amb persones
que no coneixia fent el Camí del Rocío i la gran empremta que mha deixat dins
el cor.
Tot va començar quan la Pilar, bona amiga, va comentar-me que li faria
il·lusió fer el Camí del Rocío. En aquell moment jo vaig pensar que per les meves
conviccions no encaixaria de cap manera en aquell context, però, així i tot, vaig
voler anar-hi per poder-ne parlar amb coneixement de causa.
Va ser aleshores que vaig contactar amb la Germandat del Rocío a Barcelona
i van acceptar-me com a simpatitzant per a acompanyar-los a la casa que ells
comparteixen al Rocío. A partir daquell moment, van facilitar-me informació
i van ajudar-me en tots els preparatius per tal que el meu camí fos agradable,
cosa que els vull agrair explícitament.
Quan vaig arribar al llogaret del Rocío, jo continuava entossudida de pensar
que compartiria amb ells aquells dies però que, amb una vegada, ja nhi hauria
ben bé prou per veure què és.
La meva sorpresa va arribar quan vaig adonar-me de tot el que estàvem
compartint: un dia i mig de camins polsegosos amb tota la seva dificultat de
calor i cansament i la complicitat entranyable a casa de la Germandat.
Aquestes vivències, primer pels camins i després a la casa, van fer-me conscient
destar coneixent unes persones amb moltíssimes coses interessants per compartir
amb mi, i també jo manava obrint a explicar-los les meves experiències. He
parlat amb tot tipus de persones i totes mhan aportat quelcom denriquidor en
làmbit personal.
Ara ja sóc a Barcelona, la meva ciutat, i tinc molt clar que, si Déu vol, tornaré
a fer el Camí del Rocío perquè mha aportat moltes coses positives. Mha fet
canviar el concepte que en tenia com a festa només folklòrica -com ens ensenyen
els mitjans de comunicació- i mha fet veure que és alguna cosa molt més
transcendent. També vull tornar-hi perquè mha permès conèixer amistats
daquelles que sempre estaran connectades amb mi encara que no puguem
veurens sovint.
Per acabar, vull dir que el Camí del Rocío es pot fer de moltes maneres i
cadascú ha de triar com vol viurel.
Gràcies a tots els que lheu compartit amb mi i tant de bo ens trobem ben aviat!!
Dolors Salvador
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