La Pasqua i lEsperit Sant (I)
Introducció

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

Gaietà de Casacuberta, rector

Els últims tres diumenges de Pasqua, cada any llegim
fragments del sermó del Sant Sopar segons lEvangeli de
Joan. Es tracta del testament espiritual de Jesús, el cor del
seu Evangeli, reflex també de les celebracions eucarístiques
en les quals el deixeble estimat evocava, ordenava i traduïa
amb paraules entranyables els records del Mestre, Jesús.
1. Abans de la festa de Pasqua, Jesús sabia que havia
arribat la seva hora de passar daquest món al Pare. Ell va
estimar els seus deixebles que eren al món fins a lextrem.
Saixecà de taula, es tragué el mantell, prengué una tovallola
i es posà a rentar els peus als seus deixebles (cosa que feien
els esclaus). En acabar, Jesús els diu: Si jo, doncs, que sóc
el Senyor i el Mestre us he rentat els peus, també vosaltres
us els heu de rentar els uns als altres (Jo 13).
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El Pare ens ha donat la capacitat destimar als nostres
germans fins i tot als enemics, com Jesús ha estimat al
Pare i als germans. Joan avisa en la seva primera carta:
Qui estima a Déu i odia el seu germà és un mentider,
perquè qui no estima al seu germà a qui veu, no pot estimar
a Déu a qui no veu. (1a. Jo 4,20).
2. Després que Judes marxa del Cenacle, Jesús parla
als seus amics amb el cor obert. Els diu que ja ha fet tot el
que el Pare li ha demanat. Ha glorificat el Pare a la Terra
perquè coneguin el Déu veritable i a qui ha enviat, Jesús el
Messies (Jo 17). Ell ha iniciat el Regne de Déu, que conti
nuem fent en la nostra societat treballant per la pau, la
solidaritat, la justícia i lamor tal com Jesús ens va ensenyar.
Jesús demana que estiguin contents per tot el que Ell
ha fet per a nosaltres i contents també de que torni al costat
del Pare. Finalment els comunica que a la casa del Pare hi
haurà lloc per a tots.

Retaule de l'Esperit Sant, a la Seu de Manresa

Al·legoria de l'Esperit Sant, a Sant Pere de Roma

Capella de Sant Josep Oriol
Imatge de Sant Josep Oriol (1806) i sepulcre del sant (1702)
Ramón Amadeu i Grau (1745-1821)
Ladvocació de Sant Climent, com la de Sant
Pancraç, havia estat una de les més antigues de
lesglésia del Pi, ocupant molt probablement un
dels tres absis de lantiga església romànica. Amb
la construcció del temple gòtic ladvocació es va
traslladar a aquesta capella fins a mitjans del segle
XVII, en que el titular fou San Lleopard. Fou aquí
on el Dr. Josep Oriol i Bogunyà obtingué el seu
benefici lany 1686 i on fou sepultat el seu cos el
23 de març de 1702, al cantó de ponent, sota una
llosa que el seu amic Joan Tolleuda, rector del Pi,
feu gravar amb la següent inscripció:
A Déu Òptim i Màxim.
En aquesta sepultura fou posat el cos del doctor
Josep Oriol. Doctor en Sagrada Teologia i bene
ficiat daquesta església parroquial, el qual sa
dormí feliçment en el Senyor, adornat de grans
virtuts, 23 de març de 1702
Posteriorment, la capella va ser dedicada a Sant Josep i shi feu un retaule, lany
1875, pintat per Simó Gómez Polo, que cremà durant lincendi de 1936. Després
es dedicà a la Mare de Déu de Montserrat, però lany 2012, en ocasió del retorn de
les relíquies de Sant Josep Oriol a la seva sepultura, es van canviar els altars de la
Verge de Montserrat pel de Sant Josep Oriol i es col·locà la talla del sant que feu
lescultor Ramón Amadeu per a celebrar les festes de beatificació a Santa Maria del
Pi, lany 1806.

Albert Cortés

Lesbos I
Francesc, bisbe de Roma, va visitar els inferns grecs
a l'illa de Lesbos en un viatge marcat per la tristesa.
Francesc els va dir: No esteu sols!
La Rosa Porter i Moix *, bona amiga, ha escrit tres
poesies sobre aquest viatge que publicarem, testimoni
que no estan sols amb tant de sofriment.
LESBOS I
En qui si no en vosaltres,
companys de l'esperit que escolta,
pot descansar
el torbat pensament
i l'entranya esquinçada
per la mar entenebrida
de somnis esberlats
i promeses trencades
en el clos de l'absurd!

Els ulls encegats per ones
de despulles estimades,
les oïdes eixordades
pel clam mut que s'enfila
de les obertes boques
i la immensa mortalla
de pietat que els embolcalla,
ens porta, amb el celeste blau,
els seus noms, intactes.
Rosa Porter
(*) Mare de qui revisa el català daquest full

Diumenge, 15 de maig, Aplec de Sant Esteve de Castellar
El proper diumenge 15 de maig
farem l'excursió parroquial i del Retaule
a Castellar del Vallès. Hi vindran els nostres
Gegants del Pi i la nostra Capella de Música
que participaran en els actes de l'Aplec i
rememorarem que fa moltes desenes
d'anys, lermita de Sant Esteve de Castellar,
o de Castellar Vell, era feudatària de Santa
Maria del Pi i totes dues havien estat molt
unides.
Pels que vinguin amb autocar, sortida de la Plaça de Catalunya davant del Hard
Rock Café a les 09:00. Costarà entre 7 i 10 , depenent dels que siguem.
Recordeu que dinarem arròs fet allí mateix i que us heu de portar plats i coberts,
begudes, carn per fer a la barbacoa, amanides, ... És una arrossada a l'aire lliure i
allí només hi haurà, a disposició nostra, llenya per cuinar l'arròs.
Tanquem inscripció el diumenge 8 de maig. Dirigiu-vos a sagristia o 933184743.

Diumenge 5 de juny, excursió de fí de curs a Núria
Avisem amb molta antelació perquè aquesta sortida és una mica especial. El
proper diumenge 5 de juny, feligresos, Esplai i Geganters anirem a Núria, una ocasió
ideal per a refermar-nos com a Comunitat.
Com que Núria queda força lluny ens caldrà llevar-nos molt d'hora per agafar
l'autocar fins a Queralbs. Allí i gràcies a l'acord aconseguit amb Ferrocarrils de la
Generalitat, el primer cremallera del dia, a un preu molt i molt especial, ens durà
fins la nostra destinació. Tindrem temps per fer alguna caminada, farem ballar els
gegants del Pi, com ja vam fer l'any 2013 a Escaladei i els nois i noies de l'Esplai ens
faran gaudir de les activitats per a petits i grans que estan preparant. Dinarem de
pícnic o en algun dels restaurants del santuari i per la tarda, celebrarem l'Eucaristia
als peus de la Mare de Déu de Núria.
Ja cap al tard, i amb el darrer cre
mallera farem la tornada a Queralbs
i a Barcelona, on arribarem cansats
i satisfets.
Més detalls en els propers dies
i, sobretot, reserveu-vos la jornada!

Horari
de misses
DIES FEINERS
19:00 a la Capella de la Sang
DISSABTES
18:30 a la Capella de la Sang
20:00 a la Capella de la Sang

On som?

Despatx parroquial

BASÍLICA
Plaça del Pi, 7
SAGRISTIA I DESPATX
Placeta del Pi, 4
LOCALS PARROQUIALS
Cardenal Casañas, 16
08002, Barcelona
Tel. 93 318 47 43

El despatx parroquial és
lindret dacollida de la
parròquia on us atendrem a
qualsevol hora.
Per les gestions
administratives relacionades
amb els sagraments, lhorari
establert és el següent:
Dilluns i dimecres
de 18:00 a 20:00.

DIUMENGES
12:00 a la Capella de la Sang
13:00 (en castellà) a la Capella info@basilicadelpi.com
de la Sang
www.basilicadelpi.com

dparroquial@basilicadelpi.com

