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Nadal, Nadal !!! 
 

Sí Nadal, torna i com ja us he dit en altres escrits, 
Nadal és molt tossut i sempre torna i tornarà 
perquè la humanitat el necessita per recordar que fa 
anys i anys, quan el món era de l’imperi Romà, va 
néixer a Betlem un Infant que vingué per renovar 
el cor dels homes. L’Infant volia un món més just, 
més equitatiu, més misericordiós, sense tant  
materialisme, sense fam, sense guerres, sense 
enveges, resumint, volia una humanitat que en la 
que l’amor a Déu i als altres fos prioritari. 
 

I com que això no s’acaba de complir sinó que 
cada cop es complica més: l’ansietat pel  poder i 
pel diner, l’enveja, la venjança, la crueltat són els 
vertaders amos de la terra, Nadal ve per recordar-
nos el missatge dels àngels:”Glòria a Déu a dalt del 
cel i Pau als homes de bona voluntat” 
 

No estic, “depre” no, senzillament constato una 
realitat. I ha moltíssima gent que prega, ajuda al 
proïsme i fa els possibles i els impossibles per 
endreçar la nostra societat,  però són molts els que 
només pensen en ells, en el seu poder i benestar. I 
hem de fer el “Gran Recapte” perquè les famílies 
en risc de pobresa quasi absoluta puguin alimentar-
se. I continuen els menjadors com el nostre 
d’Emmaús, i els albergs, i Càritas i els  magatzems 
d’aliments, tots portats per un voluntariat entregat,  
mentre d’altres gasten i malgasten el que tenen i el 
que no tenen. 
 

Però tenim sort que Nadal torna tossudament a 
recordar-nos que aquell Nin en el seu bressol ens 
encoratja als cristians a seguir el seu camí i a viure 
tant com puguem, aquestes festes, imbuïts en el seu 
Amor. Durant aquest dies regna una mena de 
felicitat efímera i enganyosa que ens empeny a 
pensar que som més bons. Les llums als carrers, a 
les botigues i magatzems, la música de les nadales, 
els aparadors plens de joguines, regals i menges 
exòtiques i caríssimes ens volen atrapar cap a un 
Nadal ple de bens materials oblidant l’espiritualitat 
d’aquestes festes. I la majoria caiem en aquest 
parany, un Nadal sense sentit, festiu, però laic. 
 

L’altra dia mirant  la televisió amb els dos nets 
petits,( 4 i 7 anys), un programa de dibuixos 

infantils, passaren llargues estones de publicitat de 
joguines per a Reis. A cada joguina deien “la vull, 
la vull” i vaig aprofitar per reflexionar amb ells 
que tot no es pot tenir i que hi ha molts nens que ni 
la carta podran escriure i que també tenim un greu 
problema, ves a saber, si els Mags aquest any 
arribaran, ja que venen de països amb espantoses 
guerres, on tot està destruït, on la gent es mor per 
les bombes o marxa pel Mediterrani en vells 
vaixells i en perill d’ofegar-se  i molts són nens 
com ells.  
 

El de 7 anys em va contestar que ho sabia, què a 
l’escola ja els hi havien explicat perquè fossin 
conscients del que al món estava passant i que ells 
eren nens privilegiats, tenien tot el que 
necessitaven i més. La petita de 4 anys, va rumiar i 
va dir que demanaria menys joguines perquè el 
pobrets nens de la guerra en tinguessin, i em va 
sorprendre dient-me rient: els Reis vindran, àvia 
segur, són Màgics! Santa Innocència!!! 
 

Bé, desitjo que els difícils moments pels que està 
passant el món i també per casa nostra,  no ens 
privi de la vertadera Joia d’aquest Nadal, de la 
festa que és el naixement de Jesús el fill que Déu,  
 

Celebrem-ho en família, amb el pessebre farcit de 
molsa, amb el Nen, la Mare i Josep, el bou i la 
mula, els pastors, els xais, els àngels i 
l’estrella...amb l’escudella, la carn d’olla, el 
pollastre farcit, els torrons, les neules i una copeta 
de cava. Que el Tió, ens deixi alguna coseta i els 
Reis, que segur arribaran segons la nostra Emma, 
també algun regalet per a grans i petits.  
 

Un Nadal senzill però agraïts al Senyor perquè 
celebrarem el naixement del seu Fill, que ens 
il·lumina el camí vers la vitat, la justícia, la 
misericòrdia i la pau. 
 

I així continuarà vigent, any rere any, el missatge 
dels Angels “Pau als homes de bona voluntat” 
 

Bones festes de Nadal per els qui em llegiu i els 
vostres familiars !!! 

                                                                                                                                 
Montse Carreras  
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de desembre de 
2016: 

 Perquè enlloc del món hi hagi nens 
soldats.  

 Perquè els pobles d'Europa redescobreixin 
la bellesa, la bondat i la veritat de 
l'Evangeli que donen alegria i esperança a 
la vida. 

 
Al Pilar: Es resa el Rosari de dilluns a divendres a 
les 19,20 hores, i exposició del Santíssim cada 
primer divendres de mes i cada dimecres no festiu 
ni vigília, a les 19’30 hores. Església oberta cada 
dia feiner de 10 a 13 h. (excepte dilluns)  i de 18 a 
20’30 h. 
A Sant Eugeni: Es resa el rosari cada dia a les 19 
hores (rosari meditat). Exposició del Santíssim 
cada dilluns no festiu ni vigília tot el dia (de 10’30 
a 19’45 h.) amb torns de vetlla. Capella del 
Santíssim oberta per a l’oració i visita espiritual 
cada dia laborable de 9’30 a 20’30 hores. 
 

 
 
 

CORAL ESTEL 
 
Arribat el temps de l’Advent a les coral se’ns 
genera feina. En efecte, és el temps de les 
entranyables nadales i lògicament proliferen els 
concerts. 
 
En el nostre cas tenim programats les següents 
cantades: 
Estem convidats el dijous dia 15 al Centre 
municipal de Gent Gran Francesc Layret. Com ja 
fa tres anys ens segueixen sol·licitant el clàssic 
Concert de Nadal. La diferència està en aquest any 
ja tornen a visitar el notable edifici modernista de 
la Gran Via nª 475 conegut per molta gent com “La 
Lactància”.  
 

Ara ja s’ha acabat la restauració i modernització de 
l’ interior del edifici.. El darrer any en motiu de les 
obres es va celebrar en una nova instal·lació de 
Nou Barris que els acollia temporalment. Esperem 
que com sempre sigui una vetllada agradable tan 
pel residents com pels cantaires.. 
 
Aquella mateixa setmana el dissabte 17 a la tarda 
també cantem a la Capella del Magnificat per tots 
els feligresos que vulguin escoltar el nostre 
Concert de Nadal. Ens acompanyaran aquest any 
els amics de la coral GEiEG de Girona, seguint el 
costum dels darrers anys de fer els concerts 
compartits. L’hora del concert s’anunciarà 
prèviament en els cartells. Sens dubte tots vosaltres 
hi esteu convidats. 
 
Al dia següent diumenge 18 a la tarda també estem 
invitats a participar en una trobada nadalenca 
organitzada per la Coral Harmonia de l’Escola Pia 
de Sarrià. L’acte tindrà lloc a la capella de l’edifici 
del rellotge de la casa mare dels Escolapis. 
 
Finalment us recordem que com a coral també 
participarem a la Missa anomenada del “Pollet” el 
dia 24 vigília de Nadal a les 7 de la tarda a la cripta 
de la nostra parròquia del Pilar. 
 
Ja fa tres anys, degut al elevat nombre de feligresos 
assistents a aquesta missa es va decidir celebrar-la 
a la cripta per poder assegurar el seient i la 
comoditat de tots els fidels participants. No 
faltaran les nadales corresponents i tingueu present 
que tots hi sereu benvinguts. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

CELEBRACIÓ PENITENCIAL  
DE L'ADVENT 

 
 Dilluns dia 19 de desembre a les 19 h. 

a la parròquia del Pilar. 
 Dimarts dia 20 de desembre a les 20 

h. a la parròquia de Sant Eugeni. 
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Vida Creixent  
La propera reunió del grup del Pilar serà el 
dimecres dia  14 de desembre (segon 
dimecres de mes), a les 17,30 hores. I amb el 
grup de Sant Eugeni la trobada serà el 
dimarts dia 13 de desembre a les 17 hores 
(segon dimarts de mes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HORARIOS DE MISAS FIESTAS DE 
NAVIDAD Y AÑO NUEVO 

 
DIA 24 DE DICIEMBRE:  A LAS 19.00 H. MISSA 
DEL POLLET EN LA PARRÒQUIA DEL PILAR 
 
DIA 25 DE DICIEMBRE: A LAS OO H.  MISSA 
DEL GALL EN SANT EUGENI - AMB TEATRE 
DELS PASTORETS - 
 

DIA 25 DE DICIEMBRE MISAS:  
- A LAS 10.00 H. CATALÁN EN EL PILAR  
- A LAS 11.00 H. EN CATALÁN EN SANT 

EUGENI 
- A LAS 12.00 H. CASTELLANO EN EL PILAR 
- A LAS 13.00 H. CASTELLANO EN ST. 

EUGENI 
- POR LA TARDE NO HABRÁ MISA  

 
DIA 26 DE DICIEMBRE SAN ESTEBAN 
MISAS: 

- MISA A LAS 19.00 H. EN EL PILAR 
- MISA A LAS 20.00 H.  EN ST. EUGENI  
- POR LA MAÑANA NO SE ABRIRÁ LA 

IGLESIA 
 
DIA 1 DE ENERO DOMINGO MISAS: 

- A LAS 10.00 H.EN EL PILAR 
- A LAS 11.00 H. EN ST. EUGENI 
- A LAS 12.00 H. EN EL PILAR 
- A LAS 13.00 H. EN ST.EUGENI 
- A LAS 20.00 H EN ST. EUGENI   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ESPACIO DE REFLEXIÓN 
 

Vosotros sois la sal de la tierra, pero 
si la sal se vuelve sosa ¿con que la 
salarán ? No sirve sino más que 
para tirarla fuera y que la pise la 
gente (Mt 5,13-14) 
 

Da Señor, a nuestra sociedad  algo 
que de sabor a la vida, que nos 
purifique, nos sane, nos libere de la 
descomposición espiritual y del 
egoísmo brutal e insolidario. 

Diciembre 2016 
 

CAFÉ AMB LA BÍBLIA 
 

El proper dissabte dia 10 de 
desembre a les 18'30h  
a la parròquia del Pilar. 

ACTIVITATS A SANT EUGENI: 
 Dimecres  14 de desembre: a les 

19h. inauguració del pessebre 
 Dissabte 17 de desembre:   

o a les 12 h. missa voluntaris 
Emmaús 

o a les 20 h. Festa de la Llum 
o a les 20'30 h. Concert Coral 

Eskerzo 

ACTIVITATS AL PILAR: 
 Dissabte 17 de desembre: 

o a les 19 h. Festa de la Llum 
o a les 19'30h Concert Coral 

Estel 
 Dilluns 19 de desembre a les 17'30h 

Missa de Nadal escola IPSE 

Dia 23 de desembre: 
Celebració del Nadal dels 
voluntaris del DISA. a les 

18h, a Sant Isidor 
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ALEMANY UNIVERSAL 
 

Beethoven tenia un catàleg d'obres tan bo i 
tan ample que no acabaríem de gaudir-lo 
mai. Entre elles només una òpera: 
"Fidelio", que ara fa temps que no es 
representa al (nostre) Liceu barceloní. 
 
Del gran repertori beethovennià 
destaquen amb molta força les seves nou 
simfonies: les dues primeres són 
continuació de les darreres de Mozart  
(Hydn, Mozart i Beethoven són el període 
pròpiament "clàssic" de la música clàssica) 
amb equilibri entre melodia, ritme i 
harmonia. De la tercera a la novena totes 
són obres mestres. 
 
Concretament la tercera la va titular 
"Heroica", en homenatge a Napoleó. I són 
especialment cèlebres i populars: la 
cinquena i la sisena ("Pastoral") i la 
novena ("Coral"). Són obres que han 
dirigit els més grans directors amb les més 
prestigioses orquestres, com: Toscanini, 
Fürtwangler i Karajan, o bé Gustavo 
Dudamel. Preerir una versió o altra es 
mou entre la fama objectiva i la nostra 
percepció qualitativa, que és la nostra oïda 
i sensibilitat. 
 

Víctor García Toldrà  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASTORAL DE LA SALUT 
 
La comunitat parroquial evangelitza als seus 
malalts i familiars acceptant-los i respectant-los 
tal com són. Així creixem com a comunitat a 
mesura que aprenem a atendre'ls amb 
sol·licitud, tot interessant-nos pels seus 
problemes, acompanyant-los en la seva soledat i 
pregant per ells i amb ells, amb un servei 
generós i fraternal. La solidaritat amb els 
malalts és un signe privilegiat d'amor que Déu 
ha confiat a la seva Església.... Bones Festes! 
 

Si en sabeu d’ algú que podríem visitar podeu 
avisar al despatx parroquial (Sant Eugeni o el 
Pilar). 
 

 
 
 
 
      
                                               

                                                                                                                         

 
 
 
 

 

SAGRAMENTALS 
NOVEMBRE 2016 

 

BAPTISMES: 
 Bruno Burch Monlló 
 Ella Valeska Borja Merchán 

 
EXÈQUIES 

† Elisa Gallego Madrid 
† José Cáliz Blasco 
† Ma. Carme Nomdedéu 
† Ma. Carme Vallescar 
† Joan Sala Esteve 

 

BAPTISMES: A St. Eugeni el tercer 
diumenge de cada mes (aquest mes serà el 
dissabte dia 17 de desembre a les 18 hores, i 
acollida el dilluns 12 de desembre, a les 20 
hores), i al Pilar segons demanda i 
disponibilitat.  

Los sábados 10, 24 y 31 de diciembre de 
2016; y el sábado día 7 de enero de 2017 

NO HABRÁ CATEQUESIS 
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CLUB DE LECTURA 
 

La próxima sesión será el día 15 de Diciembre 
(jueves), como de costumbre a las 19,45 h.,  y 
se comentará el libro: 
 

 
Rachel toma siempre el tren de las 8.04. Cada 
mañana lo mismo : el mismo paisaje, las mismas 
casas...y la misma parada en la señal roja. Son solo 
unos segundos, pero le permiten observar a una 
pareja desayunando tranquilamente en su terraza. 
Siente que los conoce y se inventa unos nombres 
para ellos: Jess y Jason. Su vida es perfecta, no 
como la suya. Pero un día ve algo. Sucede muy 
deprisa, pero es suficiente. ¿Y si Jess y Jason no 
son tan felices como ella cree? ¿Y si nada es lo que 
parece? Tú no la conoces, Ella a tí. Llevada al cine 
en 2016 con guión de Erin Cressida Wilson y 
dirigida por Tate Taylor, tiene como protagonistas 
principales a Emily Blunt, Rebecca Ferguson y 
Haley Bennett. 
 

SI TE GUSTA LA LECTURA 
SI QUIERES COMPARTIR OPINIONES CON OTRAS 

PERSONAS 
SI QUIERES AMPLIAR TU CIRCULO DE AMISTADES. 

¡¡ VEN AL CLUB DE LECTURA ¡¡ 
¡¡ TE ESPERAMOS ¡¡ 

NADAL I CAP D’ANY 
 

Cada any ens fem la mateixa reflexió,  es realment 
Nadal el que celebrem? O es una festa sense cap 
finalitat cristiana? Hem pensat tantes vegades i 
hem escrit tantes vegades sobre aquest tema que 
prefereixo copiar las paraules d’un amic d’una  
gran profunditat de pensament, i que hem va envià 
aquest escrit. El vull compartir amb vosaltres.  
  

Comentari del salm 62, 2 
 

Vós, Senyor, sou el meu Déu; jo us cerco. 
Tot jo tinc set de vós, 
per vós es desviu el meu cor, 
com terra eixuta sense una gota d’aigua. 
  

Vaig entrar a la gran superfície comercial, 
i quina set que hi veia a la major part de la gent, 
tant els que entraven a les botigues 
com els que eren darrera del taulell. 
  

Set de coses, vestits, menjars, electròniques novetats, 
articles vinguts d’arreu... 
set de vendre, set de comprar, de gastar, 
de treure potser 
els diners malaguanyats. 
 

Jo tinc set de Tu, Déu meu, 
que has fet estada en el profund del cor, 
que ni fas venda, ni compres, ni regateges, 
que et dónes en silenci, 
i vas desvetllant el teu Misteri des de la suavitat 
d’amor. 
  

Ens desvivim per tantes realitats inútils, 
absurdes, injustes, transitòries... i per què? 
Potser per caure bé, per arrancar una abraçada, 
per mantenir un lloc, 
per agafar bona fama, 
per tantes aparences força buides de contingut real. 
  

Però el meu cor avui,  Nadal o Cap d’Any, es desviu per 
Tu, 
per la teva persona, pel teu misteri inefable, 
per la teva Paraula, 
pels teus silencis, 
per com mires i contemples el món, 
perquè ets Únic. 
  

Com terra eixuta espero aquell moment, 
quan Tu vulguis, 
en què amb tanta delicadesa i suavitat faràs el toc 
tendre i fort 
de la teva presència. 
  

Aleshores tot pot agafar una florida nova. 
Els dies tots són importants, 
les persones són molt importants, i el pas dels anys 
i el treball per la justícia fonamental, 
en el recer de la teva amistat; 
ja sembla que experimento la joia de viure 
i la joia immensa de la nostra complicitat.   
 

M.Ylla-catalá                                                                                                          
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SORTIDA CORAL ESTEL 
A LA COLÒNIA GÜELL 
10 de Desembre de 2016 

 

 
 
 

Sortida:Carrer Casanova, cantonada Carrer Londres, a les 9h. del matí. 
(si us plau, sigueu puntuals) 
Tornada: A les 17h. tarda. 

Preu: 30€ 
 

La visita a la Cripta de Gaudí, és molt més que visitar un altre dels edificis Gaudí, que permet al visitant, 
comprendre aquesta obra en el seu context històric, social i sociològic, causa de l’ambient, que s’ha 
mantingut pràcticament sense canvis durant dècades. 
El recorregut per la Colònia industrial, d’origen modernista, captiva als visitants pel seu encant i la 
tranquil·litat del seu entorn, que transmet l’atmosfera del segle XIX, que encara és present en els seus 
carrers fent-la tan especial. A la Colònia Güell s’hi conserva un important patrimoni històric i artístic. 
El visitant pot passejar, observant edificis singulars i de gran bellesa, creats pels arquitectes modernistes de 
l’època i trobarem els trets més característics d’aquest moviment. D’una banda, la utilització del maó vist, 
com a reivindicació d’una arquitectura popular i tradicional catalana, i la incorporació de noves tècniques i 
nous materials constructius, com el ferro o trencadís de ceràmica. 
 
Els edificis més singulars de la Colònia Güell són els següents: 
Ca l’Ordal, Ca l’Espinal, Can Soler de la Torre, La Casa del Secretari, L’Escola i casa del mestre, l’Ateneu 
Unió, El Teatre Fontova, La casa del Metge, La Cooperativa, El Centre Parroquial Sant Lluís, El Convent 
de les Monges i La Fonda. 
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VOLDRIA DIR  
UNS QUANTS MOTS SOBRE  

“LA PRIMERA COMUNIÓ” 
 
A les parròquies, per aquestes dates, s’han 
organitzat i fixat ja, segurament, els temes i 
horaris de les classes de catequesis per els 
infants que aquest any faran la Primera 
Comunió i rebran a Jesús. 
 
Quan es viu en una ciutat mes gran o mes 
petita, tan se val, al voltant  de les parròquies, i 
en els poblets  no serà tant exagerat, hi ha una 
cridòria, una bogeria de soroll al carrer, un 
tràfec inevitable, que hem de dir que tantes 
veus i sorolls ensordeixen i no permeten pas 
ajudar massa aconseguir dins de les llars, amb 
les teles engegades contínuament,  un ambient 
de capteniment pels infants. 
 
I això certament no ho podem pas evitar, però 
podríem pensar que en les famílies que tinguin 
nens i nenes que esperen rebre a Jesús en la 
Comunió, d’alguna manera podrien manifestar 
a casa, que ells , be que ja no van  a catequesi, 
estan contents , ferms i joiosos per la gran 
festa, que s’anirà apropant: el dia de la Primera 
COMUNIÓ. 
 
Voldria referir un pensament, que em ronda 
pel cap, i vaig treure d’un breu escrit d’un 
Rector d’un poblet que s’ajusta al que he 
volgut comentar en les meves quatre ratlles(1): 
 
“…Una nit a l’acabar la classe de catequesi, 
el senyor Rector d’una petita parròquia a 
pagès, va sentir un copet a la porta de 
l’Església. Va obrir i va trobar una noieta del 
grup de catequesi que li oferia un petit pom de 
flors i herbes que havia trobat pel camí i l´hi 
va dir: gràcies Mossèn, l`esperava que sortís; 
vull donar-li les gràcies pel perdó de Déu que 
ens ha donat en aquests dies de la catequesi “  

 
(M.C.T.B.) 

 
(1) J. Campalans: “SEMPRE A PUNT” (pub. 
Abadia de Montserrat, 1989) 

                  
                        

ACTIVIDADES DE LA COFRADÍA 
DE LA VIRGEN DE VALVANERA 

EN BARCELONA. 

MES DE NOVIEMBRE DE 2016 
  
  
Domingo 27 de noviembre, a las 12 horas. Como 
es norma de La Cofradía  de la Virgen de 
Valvanera, la misa correspondiente  al mes de  
noviembre, dentro de la programación anual de 
cultos  marianos, se ha ofrecido en este día en 
sufragio de las almas de los cofrades fallecidos 
durante el año. A este respecto, hemos de 
lamentar el fallecimiento de doña Concepción 
Sánchez Pérez (conocida como Conchita) que 
formaba parte de la Junta de la Cofradía, y de  
doña Rosa María Casanovas. Vaya para ambas, 
además de nuestras preces,  nuestro afectuoso 
recuerdo como compañeras  integrantes de la 
mencionada Cofradía.  
 
La Santa Misa, con gran asistencia de fieles, ha 
sido  oficiada por el Revdo. Cura Párroco, Mosén  
Ángel Jesús Navarro. La Iglesia ha celebrado en 
este 27 de noviembre el Primer Domingo de 
Adviento, de preparación a la venida del Salvador, 
y el Evangelio  advierte que nadie sabe cuándo 
vendrá nuestro Señor.  Por tanto, Jesucristo dice,  
“estad en vela, porque no sabéis en qué día  
vuestro Señor llegará. Comprended que si supiera 
el dueño de casa a qué hora de la noche viene el 
ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un 
boquete en su casa. Por eso, estad también 
vosotros preparados, porque a la hora que menos 
penséis viene el Hijo del Hombre”.  
 
Finalizada la Eucaristía, los fieles pasaron a la 
capilla de la Santísima Virgen para hacer la visita 
espiritual, rezando sus preces, cantando el himno 
y  besando su medalla ofrecida a los asistentes 
por los niños de la Cofradía.  
 
Por último, recordar a los devotos de Valvanera y 
demás fieles que el domingo 18 de diciembre la 
Cofradía conmemorará la próxima Navidad, en 
cuya Misa intervendrá la Coral del Centro Riojano, 
y una vez acabado este acto tendrá lugar en la 
Sala Sant Jordi la habitual degustación del 
aperitivo típico riojano, al que quedan invitados 
cuantos deseen asistir.  
 
Y nada más sino desear a todos los lectores una 
Santa y Feliz Navidad y Venturoso año 2017, y 
comentar que aunque ya se ha clausurado el Año 
de la Misericordia, todos los días son buenos para 
mostrarnos misericordiosos con nuestros 
semejantes.  
 
                                    Isidoro Samaniego, cofrade. 
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CORAL DE NODAMEN 
 
La  nostra  Coral fou creada dins  l’àmbit  de  
Nodamen, Associació d’alumnes i Ex- 
Alumnes de l’Escola de la Dona de Barcelona 
i va iniciar el seu camí l’any 2004. La Coral ha 
realitzat concerts i ha participat en diferents 
activitats organitzades en el marc de l’escola i 
també per altres entitats, donant així resposta 
als objectius de fomentar i reforçar els vincles 
i relacions entre la comunitat escolar, el barri i 
la societat en general.  
 
En són exemples la participació a les diferents 
edicions de la Fira al Carrer Sant Pere Més 
Baix, en la Festa del IV Aniversari de la 
Tancada d’immigrants al Sagrat Cor o la 
participació en l’acte de presentació del llibre 
“20 anys Treballant pels nostres”, organitzat 
per l’Associació de Familiars de Malalts 
Mentals de Catalunya, a l'Auditori de l'Hospital 
de la Santa Creu. 
 

 
 
També ha participat en Concerts amb altres 
corals como l’Espluguina, de l’Espluga de 
Francolí i la de la “Mare de Déu del Coll” de 
Barcelona. 
 
Al maig de 2009 amb motiu del 5è aniversari 
de la seva creació, la coral va realitzar un 
Concert  al Santuari de Lluc (Mallorca) que 
celebrava els 125 anys de la Coronació de la 
Mare de Déu.  
 
El dia 8 de juny de 2009 va estrenar 
“Cantata”, obra per a Soprano,cor ( 5 veus ) i 
piano,  composta pel professor Jordi Giró amb 
motiu del 125é aniversari de l’Escola de la 
Dona. La llavors Directora Margarida Furró va 
actuar com a soprano solista. 
 
El maig del 2010 la Coral va viatjar a la 
Mancha per oferir un  Concert, dirigit per el 
actual director Murat  Khupov,  amb motiu del 

any Jubilar del Crist d’Urda a la vil·la toledana 
del mateix nom. Durant la visita realitzada a la 
catedral de Toledo, la Coral va tenir 
l’oportunitat d’interpretar el Sanctus de la 
Missa breve número 7 de Charles Gounod. 
 
El maig de 2011 la Coral va viatjar al poble de 
Sort per oferir un concert a l’església 
Parroquial i va cantar la Missa Vespertina, 
convidats per l’Alcalde de Sort i el Sr. Rector. 
 
El 19 de juny de 2011 la Coral va ser 
convidada a realitzar un concert a Bell-lloc 
d’Urgell amb dues corals d’aquest poble, la 
coral Noves Veus i la coral Infantil. 
 
El maig de 2012 la Coral va fer un  concert 
amb la coral 2000 de Terrassa del casal  
Anna Múria, en el Centre Parroquial de 
l’església de la Santa Creu. 
 
El 20 d’octubre de 2013 la Coral va viatjar a 
Vallfogona de Balaguer, per celebrar una 
jornada de germanor amb la coral 
Vallfogonina i un concert posterior de les dues 
corals a l’església de Sant Miquel Arcàngel de 
la mateixa població. 
 
El 19 de gener de 2014, per celebrar el dècim 
aniversari,  va viatjar al Santuari de 
Montserrat, per oferir unes cançons a la 
Verge. 
 
El 26 d’abril de 2014, va participar en la VIII 
Marató de Cant  Coral en el Teatre de Gracia. 
 
El 17 de novembre de 2014, Trobada de 
Corals de Tardor  en La Sedeta. 
 
El 28 de febrer de 2016,  1er. Concert de Cant 
Coral del Mercat de Sans en el Centre Catòlic 
de Sans. 
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DESEMBRE NADALENC 
 
El 25 d'aquest mes 
ja ens arribarà Nadal, 
fent bona preparació 
de Festa tant principal. 
 
Aprofitem l'Advent 
per portar a nostre món 
els fets i paraules 
de Jesús naixent. 
 
Si els evangelis llegim 
enfortirem nostra fe 
per procurar amb deler 
que les festes nadalenques 
tinguin cristià sentit. 
 
Llegim que aquells primers 
que adoraren Jesús 
en el portal de Betlem 
foren un senzills pastors, 
a qui Déu marcà el camí 
amb una lluminosa estrella 
i amb els cants angelicals: 
"Gloria a Déu, i pau a la Terra". 
 
En el món en què vivim, 
tan donat als esplendors 
i poc present la humilitat, 
el que Déu escollís pastors 
per presentar al Messies  
ens deixa meravellats.  
 
Jesús, Josep i Maria 
en el fer de cada dia 
doneu-nos pau i alegria! 
 
Bon Nadal!! 

      Francisco Baldrich 
 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

DESEMBRE DE 2016 
Dll Dm Dmc Djs Dvs Dss DMG 

   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 
1 djs St. Edmund màrtir 
2 dvs Sta. Bibiana 
3 dss St. Francesc Xavier 
4 DMG II d'Advent 
5 dll Sta. Elisa 
6 dm St. Nicolau 
7 dmc St. Ambrosi 
8 djs Immaculada Concepció 
9 dvs Sta. Leocàdia 

10 dss Sta Eulàlia de Mèrida 
11 DMG III d'Advent 
12 dll Na. Sra. Guadalupe 
13 dm Sta. Llúcia 
14 dmc St. Joan de la Creu 
15 djs Sta. Sílvia 
16 dvs St. Josep Manyanet 
17 dss St. Joan Mata 
18 DMG IV d'Advent 
19 dll Sta. Eva, primera dona 
20 dm St. Domènec de Silos 
21 dmc St. Pere Canisi 
22 djs St. Demetri 
23 dvs St. Joan de Kety 
24 dss St. Delfí 
25 DMG NADAL DEL SENYOR 
26 dll St. Esteve màrtir 
27 dm St. Joan Evangelista 
28 dmc Sants Innocents 
29 djs St. Tomàs Becket 
30 dvs La Sagrada Família 
31 dss St. Silvestre 
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EUCARISTIES 
Feiners: 20 hores (Castellà: dilluns, dimecres i 
divendres; Català: dimarts i dijous) 
Vigílies de festiu: 20 hores (bilingüe) 
Festius:  11 h (Català),  13 h (Castellà)  i  20 h 
(castellà). 
 
ESGLÉSIA OBERTA 
Feiners: 18’30 a 20’30 hores. 
Capella del Santíssim de 9’30 a 20’30 h.  
Exposició del Santíssim tots els dilluns (no festius) de 
9 a 20 h. amb torns de vetlla.  
A les 19 h. rosari meditat  i vespres. 
 
HORARI DE DESPATX 
Dimarts, dimecres i dijous de 18 a 19’45 h. (dimecres 
només per a sol·licituds de partides) 
Secretaria: Sra. Maruja Ávila. 

 
 

EUCARISTIES 
Feiners: 19  hores (Català) 
Vigílies de Festiu: 19 hores (Català) 
Festius: Capella del Magníficat: 10 h (Català) i  
12 hores (Castellà) (el diumenge 18 desembre 
a la Cripta amb la Confraria de la Valvanera) 
 

ESGLÉSIA OBERTA 
Feiners: de 10 a 13 hores (excepte dilluns) i de 
18 a 20’30 hores. 
Exposició del Santíssim tots els dimecres (no 
festius, ni vigílies de festiu) de 19’30 a 21 h. 
 

HORARI DE DESPATX 
Només sol·licituds de sagraments i disposició de 
locals;  expedients i partides es fan a Sant Eugeni 
Dilluns i Dimecres de 18 a 19 h.  Sra. Anna Pérez 

SERVEIS COMUNS 

PASTORAL DE LA SALUT 
Salus (sagraments) tel. 93 202 06 96 
Tel. Esperança: 93 414 48 48 
St. Eugeni: P. Fermín Martínez  
El Pilar: Amèlia Inglés 
 
AMICS DEL GOIGS :  
El dimecres Tf. 93 321 64 51 a St. Eugeni 
Sr. Joan Torrell 
 
CATEQUESI COMUNIÓ  
Dilluns de 18 a 19 hores al Pilar 
Dissabtes de 19 a 20 h. a St. Eugeni 
Missa d’infants: dissabte a les 20 h. a St. Eugeni 
Coordinadora: Sra. Rosa Pifarré 

COMEDORES COMPULSIVOS ANÓNIMOS -O.A. 
Dissabte de 19 a 21 hores al Pilar 
tel. 619.85.79.15 
 
CÀRITAS 
Dimarts  de 16 a 18 hores al Pilar 
Sra. Anna Pérez (coordinadora) 
- Núria Español (aliments al Pilar) 
- Lourdes Servent (aliments a St. Eugeni) 

Menjador EMMAÚS 
Menjador de dilluns a divendres de 13 a 16 hores, i 
despatx d’ Emmaús de 11 a 12 hores,  a Sant 
Eugeni. 
- Sra. Lourdes Servent 

PARRÒQUIA DE 
SANT EUGENI I, PAPA 
C/ Comte Borrell, 307 
08029-Barcelona 
Tel. 93 321 44 32 
 
E-mails parroquials: 
mdpilar35@arqbcn.org 
santeugeni80@arqbcn.org 

PARRÒQUIA DE 
NOSTRA SRA. DEL PILAR 
C/ Casanova, 175 
08036-Barcelona 
Tel. 93 430 95 88 

 
Nou Web de l'agrupació parroquial 
http://parroquiapilarsanteugeni.com 


