Santa Maria, Mare de Déu (I)
Gaietà de Casacuberta, rector
Avancem la publicació daquest full un parell de dies
per fer-lo coincidir amb la festivitat de Santa Maria
Mare de Déu, que és la nostra patrona.
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Introducció
En pocs dies, cada any tenim quatre evangelis que ens
parlen de Maria. El dia 8 de desembre, dia de la Immaculada, el quart diumenge dAdvent que ens parla de la
visitació de Maria a Elisabet, el primer diumenge després
de Nadal, festa de la Sagrada Família i, finalment, el primer
dia de lany, que celebrem Santa Maria Mare de Déu, una
festa que Pau VI va tornar de la tradició que se celebrava
des del segle IV per retre homenatge a Maria en loctava
de Nadal. És la festa més important de Maria en tot lany
i serà per a nosaltres la Patrona de la Basílica.
Faig aquí un resum daquestes festes que demanaran
dues entregues del nostre full Ahir, Avui, Demà.
1. El dia de la Immaculada, lEvangeli ens parla de la visita
de làngel Gabriel a Maria per anunciar-li allò que Déu
volia della. Maria era una noia jove de Natzaret, un poblet
insignificant que no figura en els mapes daquell temps.
Estava promesa amb un home de la nissaga del rei David.
Déu li fa una proposta difícil dentendre, però ella diu que
sí, acceptant allò que Déu vol della, que se sent lesclava
i serventa del Senyor; que es faci en mi segons la teva
paraula(Lluc 1, 38). Ella es deixa fer en els esdeveniments
del futur immediat. El seu
sí la portarà a una vida no
gens fàcil. Una mare ho
és per sempre. Però Déu
no demana res a ningú
sense ajudar-lo perquè
pugui fer allò que Ell
demana. Déu li dóna tota
la Gràcia que necessita
per ser Mare del Messies,
Mare de Déu. Benet XVI
diu de Maria que la
definició plena de
Gràcia és el millor que
es pot dir della. Déu actua en el silenci, sense fer

soroll, amb mitjans pobres... Maria
forma part amb la seva família dels
anawin o els pobres de Jahvè, que
creuen i esperen la promesa de
larribada del Messies. Aquests són
creients en la fe jueva i fan el que Déu
els demana. Però els que manen poc
en saben daquests pobres i creients.
Déu actua en la història amb els pobres
insignificants, amb els que no fan soroll.
El seu sí a Déu la fa entrar en la
nostra història per la seva obediència
de la fe com a Mare del Salvador que
va proclamar un camí que allibera els
que viuen al marge de la història.
Maria no coneix el pecat i és així
perquè Déu fa en ella una nova creació;
per a Ell res no és impossible.

Maria i Jesús, monestir de Santa Caterina
del Sinaí (segle XVI)

2. El IV diumenge dAdvent en aquest cicle, lEvangeli ens parla de la
visitació de Maria a la casa de Zacaries i Elisabet. En lanunci que fa
Gabriel a Maria li comunica que la seva cosina que era estèril ja fa sis
mesos que espera un fill. A Déu res no li és impossible. Maria surt
immediatament i es posa en camí per una cosa senzilla i natural, per
ajudar en el naixement de Joan. Això li surt del cor i alhora li demana
coratge per caminar quatre o cinc dies pujant muntanyes. Ella es quedarà
fins que neixi el fill dElisabet. És una bona manera de preparar el
naixement del seu Fill.
Elisabet, segons Lluc, escriu la primera benaurança de la fe: Feliç tu
que has cregut; allò que el Senyor tha fet saber es complirà (Lluc, 1, 42).
3. El 27 de desembre daquest 2015 va ser la festa de la Sagrada Família.
Cada any, Josep i Maria amb Jesús van a Jerusalem per les festes de Pasqua.
Veiem una família fidel al que demanava la llei jueva. Per a ells, aquest
pelegrinatge és caminar cap a Déu.
Acabada la festa, tothom torna a casa i ells tornen també cap a Natzaret.
Al vespre, el seu Fill Jesús no és a la caravana i Josep i Maria han de
tornar enrere per trobar el seu Fill que ja té dotze anys. Al tercer dia el
troben al Temple assegut enmig dels mestres de la llei que lescolten i li
fan preguntes. Tots els que el sentien es meravellaven de la seva
intel·ligència... En veurel allà quedaren sorpresos i la seva Mare li digué:
Fill, per què thas portat així amb nosaltres? El teu pare i jo testàvem
buscant amb ànsia. (Lluc 2, 48).
Es tracta duna ruptura generacional? Dir sí seria anar massa lluny, però...
No és el que sol passar amb els adolescents? Tenen Josep i Maria el sentiment
que el seu Fill sallunya dells? Ell els respon: Com és que em buscàveu?

No sabíeu que jo he destar a
casa del meu Pare? Però els
pares no comprengueren el
que els deia. (Lluc 2, 48-50).
És Maria qui parla. Josep no
diu res en aquests dos capítols
de Lluc.
Es fa difícil dinterpretar
lenuig dels pares? Jesús parla
dun altre Pare. És la primera
vegada que Jesús parla en
lEvangeli de Lluc. La darrera
La pèrdua segons el pintor de Xàtiva Josep de Ribera paraula de Jesús serà a la Creu
quan dirà: Pare, en les teves mans encomano el meu esperit. (Lluc 23, 46).
Maria sap que Jesús és el Messies i el Fill de Déu. Però ho comprèn?
Conclusió
Després que Jesús reclami la seva pertinença al Pare, tornen a Natzaret
i Ell els serà obedient. Progressava en enteniment, creixia i augmentava
la Gràcia tant davant Déu com davant dels homes. (Lluc 2, 51-52).
Però Jesús ja té clar quin és leix de la seva vida: és el seu Pare. Déu assumeix
la condició humana de debò, amb tota la seva foscor, fragilitat, goig i alegria.
La seva vida oculta ens ensenya a caminar al pas de Déu, que no és el nostre.
Jesús, en la calidesa de la seva família és el fill del fuster, la seva escola és
la vida de la gent senzilla. En la soledat, davant del seu Pare. Déu vol aquest
silenci de 30 anys... Don sortirien les paràboles sinó de la vida a Natzaret?
Tot això ho viurà amb els seus pares lluny dels lletrats del Temple.
La humanitat de Jesús no està oposada a la filiació divina ni en ser Fill
de Déu. Però aquí veiem com nera de difícil per aquests pares el fet dentendre
el Misteri del seu Fill. Maria va madurant la seva fe conservant els records.
Déu va treballant el seu interior per tal que pogués entendre el seu Fill i així
acompanyar-lo en el seu creixement, fent Maria la seva tasca més gran,
pendent de tots els detalls.
Preguem: Maria Mare del Misteri que has acompanyat al teu Fill, ajudans
a buscar-lo i a trobar-lo per estimar-lo com tu, seguir-lo com tu i fer el que
Ell ens demana en la nostra vida.
Gràcies, Maria Mare de Déu!!

Catequesi de Confirmació
A partir daquest mes de gener, els dimecres de 7 a 8 de
la tarda, comença un grup dadolescents (13 a 15 anys) a
preparar-se pel sagrament de la Confirmació.
Si hi esteu interessats, veniu.
Comencem el 13 de gener de 2016.

Concert de Voxalba
Aquest diumenge, 3 de gener, el cor de veus blanques Voxalba, de qui ja
coneixem el seu virtuosisme, ens acompanyarà en els cants de la missa de 12.
Després ens oferirà un concert de cançons de Nadal. No us ho perdeu!

XX edició del Retaule de Sant Josep Oriol
Comencem a greixar la maquinària de la vintena edició del Retaule de Sant
Josep Oriol.
Els que fa més anys que veniu al Pi, ja sabeu què és el nostre Retaule de Sant
Josep Oriol, però els que fa poc que coneixeu la nostra Comunitat, no sabeu
com n'és d'important per a nosaltres. Ho és perquè s'ha convertit en un nexe
d'unió entre els diferents grups de la casa. Ho és perquè cada any atreu i acosta
a la pinya a noves persones de totes les edats i de totes les condicions. Ho és
perquè ens fa conèixer millor al nostre sant, miracler de Barcelona. Ho és perquè
ens exigeix esforç i ens deixa bon gust de boca. Ho és perquè el volem i el
necessitem obert a la col·laboració de tothom que s'hi vulgui acostar, perquè
totes les mans son poques, perquè hi ha tramoies, encarregats de vestuari,
encarregats de maquillatge, actrius i actors principals i actrius i actors secundaris,
regidors, director, tècnics de llum i de so, músics, cantaires... I ho és perquè,
caram, és el nostre Retaule, que ja fa 20 anys que el fem i que el volem anar fent
una mica millor cada any.
Si voleu reincorporar-vos un any més a la tasca, estigueu pendents del vostre
correu electrònic i del vostre telèfon, perquè aviat us convocarem als primers
assaigs. I si us hi voleu involucrar per
primera vegada, escriviu un correu
a info@basilicadelpi.com i deixeu-hi
les vostres dades de contacte.
De moment, us avancem que el
proper dijous, 7 de gener, a les vuit
del vespre, farem una primera lectura
del guió, passarem el calendari d'assaigs i projectarem, amb esperit crític,
alguna seqüència del retaule del darrer any.
Us hi esperem!!

Horari
de misses

On som?
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
DISSABTES
18:30 a la Basílica
LOCALS PARROQUIALS administratives relacionades
amb els sagraments, lhorari
20:00 a la Capella de la Sang 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

