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Gaietà de Casacuberta, rector
Introducció
Molta gent ja gran, recorda perfectament que la litúrgia
era en llatí. En les homilies es parlava molt de Déu i de moral,
i sens va llegar a molta gent un Déu exigent, castigador,
jutge... Un Déu que feia por.
Potser en els temps de Nadal, de lEpifania i Setmana
Santa es parlava més de Jesucrist. En els meus 14 o 15 anys
vaig tenir una mestra de religió que ens va parlar molt de
Jesús i per a mi va ser un descobriment.
El Bisbe de Roma, Francesc, ha engegat aquest any la
coneixença del Déu de la Misericòrdia. Aquest Déu
misericordiós pot entrar en linterior, en el fons del fons i
extreurens el Déu de la por i el càstig.
El Vaticà II va acabar amb el llatí a les homilies i en les
catequèsis es va aprofundir en limportant: Jesús ens parla
del Pare, el Pare del fill pròdig, un Pare que envia el seu Fill
en el si de Maria perquè es conegui del tot el projecte de Déu,
el seu Regne, per això hem estat creats a imatge i semblança
de Déu, de Jesucrist, Ell que és el camí, la veritat i la Vida.
1. Déu és Trinitat: Pare, Fill i Esperit Sant. Al Pare el coneixem com el Creador en el llibre del Gènesi. Però qui realment
ens el revela és el Fill Jesucrist, a qui coneixem gràcies al Nou
Testament. LEsperit Sant era desconegut dins lEsglésia
Catòlica. En el segle XX, gràcies al Concili Vaticà II lhem
conegut i sabem qui és. Els documents de la litúrgia i lEsglésia
com a poble de Déu ens ho han aclarit.
Lleó XIII, lany 1897, i Pius XII el 1943, van fer unes encícliques
que el Vaticà II ha superat. Hi van ajudar decididament uns
teòlegs que van estudiar i van posar el relleu la importància
Pares de lEsglésia dels primers quatre segles de la nostra
història. Coneixien molt bé qui era lEsperit Sant i quin paper
tenia en lEsglésia. Eren teòlegs dabans del Concili que hi
van participar. També hi van ser teòlegs molt importants de
les esglésies ortodoxes fidels als pares grecs que interpel·laven
les altres esglésies. Però encara avui, molts cristians que ja
han assumit qui és el Pare i qui
el seu enviat Jesucrist, no
saben ben bé qui és i què
fa lEsperit Sant (caldrà temps!!).
2. El Concili ens
ha ajudat a no poder
parlar de lEsperit Sant
si el separem de Crist:
Ell és lEsperit de Crist.
LEvangeli de Joan diu que

Esperit Sant. St. Pere de Sorpe

La Pasqua i lEsperit Sant (II)

en el moment de la mort inclinant el cap lliurà lEsperit Sant(Jo 19,30) i dóna
també lEsperit Sant als apòstols el vespre, primer diumenge, es presentà Jesús
i els digué: Pau a vosaltres (...). Va bufar damunt dells i els digué: Rebeu
lEsperit Sant (Jo. 20, 21-22).
3. Ara diré algunes coses sobre lEsperit Sant que és qui ens dóna VIDA, la
vida de Déu perquè és Déu.
 Lobra de lEsperit Sant en nosaltres és el pas duna vida moral (ètica) de
bones persones a una vida teologal, de fe, esperança i caritat (amor).
 Podem seguir Jesús com a mestre, però també podem seguir a Jesucrist
conduïts per lEsperit Sant, que vol dir que Ell pot portar-nos per camins gens
coneguts. Perquè si fem que ens condueixi, lEsperit Sant ens portarà per on
mai no haguéssim pensat. Aquest pas duna vida moral a una vida teologal vol
dir deixar-nos portar per lEsperit Sant, perquè només Ell ens pot fer entrar en
la novetat permanent de lEvangeli.
4. Els símbols que la Paraula de Déu utilitza per presentar lEsperit Sant
són: el vent, laigua, el foc i la sal.
a) El vent: El vent és lalè de la creació i de lhome. El vent és una energia
que engendra moviment en les nostres vides si no hi posem resistència. És
energia perquè el vent bufa on vol, no saps don ve ni on va... Caldrà néixer de
nou, conduïts per lEsperit Sant.
b) Laigua: És símbol de la vida. Sense ella la terra és seca, no pot donar
fruits. En el baptisme, laigua representa lEsperit Sant que és dins nostre com
a rec permanent que podem escoltar o no. Laigua dóna els fruits a tothom,
però a cadascú el seu segons el seu camí. A alguns els dóna el fruit de la pregària,
a daltres el dacció per afrontar problemes de la societat o cuidar malalts, etc.
LEsperit Sant és humil i està al servei de cada persona. LEsperit Sant no fa
soroll, no es veu. Com laigua, neteja les nostres febleses i la descobrim sobretot
quan no en tenim.
c) El foc: Així es va presentar a la Pentecosta en lEsglésia naixent, amb
llengües de foc, per a reanimar a uns homes i dones que han estat xocats per
la mort de Jesús. El foc dóna llum en una casa jueva, il·lumina la nostra
interioritat per ser llum en el món que necessita persones netes, transparents,
lluminoses... El foc escalfa, crea amistat i unió en una comunitat, santedat com
en Sant Josep Oriol, Sant Francesc o Santa Teresa de Calcuta. Els Sants són
llum quan viuen i ho són també després de la seva mort.
El foc fa de nosaltres homes i dones públics que no amaguen ser cristians en
qualsevol que sigui la situació (Mt 5, 14-16 / Llc 12, 49-53)
d) Finalment el símbol de la sal, la més humil: Un arròs sense sal o amb
massa sal no és bo. La sal dóna bon gust al menjar, tan humil que ningú no
parla della. A cada vocació dóna gust: pares, treballs, col·laboració en fer un
món al gust de Déu, etc. És això lEsperit Sant.
Conclusió dOriol Tuñí
LEsperit és la veritat, és el que queda en nosaltres per sempre, dóna consol,
ens aconsella i guia. LEsperit Sant és Jesús en labsència de Jesús. La seva
presència és la dun absent, una presència que no depèn de nosaltres però és
presència que omple el buit que ha deixat el rostre de Jesús. La seva tasca és
portar-nos tot el que ens diria Jesús en tots els racons de veritat. Ens fa present
el projecte de Déu per la humanitat.

Dissabte, 4 de juny, vine a donar sang a la Basílica del Pi

La Basílica del Pi acull la primera donació que es fa en una església
A banda de ser aquesta una iniciativa molt lloable i de voler reforçar mitjançant
aquesta col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits la vessant solidària del Pi, us
demanem que us feu vostra la il·lusió amb que ens ho hem agafat.
L'objectiu a assolir és de mínim, 300 donacions. Hi haurà 15 lliteres a dins
l'església, un equip de metges que faran els qüestionaris i les extraccions, un
administratiu, un servei d'ordre a càrrec de lEsplai del Pi, actuacions musicals on
hi col·laboraran la Capella de Música, el cor de veus blanques VoxAlba, lorganista,
un guitarrista de Poema... i la imponent presència dels gegants Mustafà i Elisenda.
La Granja Viader i la pastisseria Santa Clara ens han ofert productes alimentaris
que ajudaran a que els donants refacin ràpidament les seves energies, a més dels
sucs, aigües i galetes que porta ja d'ofici el Banc de Sang i Teixits.
L'entrada al Museu serà gratuïta pels donants i els seus acompanyants i els
oferirem per als propers dissabtes un val per pujar al campanar.
Els donants es podran inscriure per internet a una hora determinada i a més
s'acollirà igualment als passavolants. La promoció que farà el Banc de Sang i Teixits
serà important, tant en xarxes socials com en premsa, ràdio i TV. I nosaltres, cadascun
a la mida de les nostres possibilitats, hem de sumar-hi forces.
Els nens i nenes de l'Esplai i la Catequesi que no poden donar sang, tenen la
importantíssima missió d'arrossegar als seus pro
genitors, tiets i germans grans, i als majors de 65
anys que vulguin col·laborar, agrair-los la seva
implicació i animar-los a promocionar la donació
entre els seus amics i familiars, per aquesta important
tasca que ajudarà tant o més que si donessin sang.
Gràcies a les nostres donacions, es duran a terme
intervencions quirúrgiques, tractaments oncològics
i trasplantaments dòrgans.
La sang és símbol de la vida i també dels màrtirs.

Lesbos II
Segon dels poemes que el drama de Lesbos
va inspirar a la Rosa Porter i Moix.

En qui si no en vosaltres,
companys de lesperit que escolta,
pot descansar
el torbat pensament
després daïrar-se
contra les murades
bastides sobre inics carreus
perquè no entrin germans
que han triat la pensa clara
i la mà estesa.
Sense ponts, enderrocats
amb mans traïdores i cor dur,
pugen, carregant pàtria i fatiga
pels alts espadats
fins que els ulls topen amb el mur,
i els dits ensangonats sen desprenen
i són engolits en labisme
de la nostra indiferència.
Rosa Porter

Diumenge 5 de juny, excursió de fí de curs a Núria
Com ja vàrem anunciar en lanterior full parroquial, el proper diumenge 5 de
juny, feligresia, Esplai i Geganters anirem a passar junts el dia a Núria, una ocasió
ideal per compartir vivències i per refermar-nos com a Comunitat.
Un cop superat el drama dhaver de llevar-nos molt i molt dhora (ens cal ser a
Queralbs a les 8 del matí per agafar el tren de càrrega del cremallera per encabirhi els gegants i per tant, lautocar sortirà a les 05:45 de la matinada de la Plaça
Antoni Maura, Av. Catedral-Via Laietana) és segur que la jornada
serà fantàstica.
El preu de la sortida encara no està tancat, però gràcies a lacord
aconseguit amb FGC, tenim un preu quasi simbòlic pel cremallera.
Podrem fer alguna caminada adaptada a les possibilitats de
tothom, farem ballar els gegants del Pi, podrem participar de les
activitats per a petits i grans que ens estan preparant els nois i
noies de lEsplai i hi haurà temps per fruir del magnífic entorn.
Dinarem de pícnic o en algun dels restaurants del santuari i
per la tarda, celebrarem junts l'Eucaristia als peus de la Mare
de Déu de Núria.
Ja cap al tard, i amb el darrer cremallera farem la tornada a
Queralbs i a Barcelona, on arribarem molt cansats i encara més
satisfets.
Ja us podeu inscriure a la sagristia, trucant al 933184743 o
escrivint un mail a info@basilicadelpi.com.
No hi falteu!!

Festa Major de lEsplai
El proper dissabte, 28 de maig, lEsplai del Pi celebra la Festa Major. Amb 42
anys de funcionament, ha esdevingut un dels esplais amb més solera del nostre país.
Els de lEsplai ens diuen que aquest any la Festa Major serà
molt especial per molts dels monitors/es i per molts dels Troncs,
el grup dels més ganàpies, i que els agradaria moltíssim que
poguéssiu anar-hi, ni que fos una estona, aquest dissabte
28, per estar amb tots ells i gaudir d'aquest dia tan
especial.
Trobareu els detalls i els horaris de tota la programació
de la festa al blog de lEsplai, entrant al següent enllaç:
http://esplaidelpi.blogspot.com.es/

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

