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LA SIBIL·LA, ENGUANY A LA MISSA DEL POLLET 
 
 

En altres temps els catalans no haguessin pogut entendre el Nadal sense la seva vinculació amb el 

“cant de la Sibil·la”. 

 

La sibil·la era una endevinadora pagana, més o menys llegendària, que segons antiquíssimes 

tradicions cristianes més infundades que no pas certes, havia profetitzat la vinguda del Crist. 

Aquestes suposades profecies es van introduir en la darrera lectura de l’ofici de matines de Nadal, 

que precedia immediatament la “missa del gall”, i per això van acabar vinculades a l’inici 

d’aquesta celebració. 

 

En època medieval la lectura litúrgica de la profecia de la sibil·la es  va començar a escenificar  i, 

com tots els papers femenins introduïts en el teatre sacre cristià, va acabar sent representat per un 

nen vestit de profetessa exòtica.  Primer el text es cantava en llatí, però a partir de l’època gòtica 

es feia en català per tal que tothom entengués ben clarament els versos terribles que cantava el 

noiet anunciant una apocalíptica fi del món, d’acord amb la mentalitat de l’època. 

 

El Concili de Trento, que va posar al dia l’Església del seu temps i la va esporgar de supersticions 

i llegendes que s’havien anat acumulant en segles pretèrits, va prohibir el “cant de la Sibil·la” que, 

lentament, va anar desapareixent, primer de les catedrals i els grans centres de culte i, finalment, 

fins de les parròquies rurals. El procés de desaparició va ser molt lent perquè en ser una tradició 

nadalenca amb un aire màgic i espectacular, la bona gent es van resistir a la seva supressió. Durant 

el segle XIX va desaparèixer totalment de Catalunya, però en llocs més aïllats va subsistir. I així la 

tradició ha perviscut plena de vitalitat fins avui en moltes esglésies de Mallorca i a la catedral de 

l’Alguer. 

 

La visió menys ritualitzada del culte que va 

aportar el Concili Vaticà II va permetre que en 

algunes parròquies catalanes es recuperés el 

costum. Aquest any en gaudirem a la missa de les 

7 del vespre del dia 24, a la parròquia del Pilar. 

Cantarem la versió barcelonina del 1569. 

 

Quan sentireu la sibil·la, armada amb l’espasa, 

que us anuncia que aquell nen que ara neix pobre i 

desvalgut tornarà enmig de catàstrofes per jutjar-

vos estrictament, entengueu el missatge, sempre 

actual. Jesús pobre segueix entre nosaltres en els 

pobres, els desvalguts i els últims.  Ells són el 

Crist enmig nostre i ells són el criteri amb el que 

Déu ens jutja cada dia. Perquè ell neix cada dia i 

nosaltres ens neguem a veure-ho. 
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La propera reunió dels grups de Vida Creixent 

de les nostres parròquies de Sant Eugeni i el 

Pilar serà conjunta. Es farà el proper dimecres 

dia 13 de desembre a les 17'30 h a la Sala Gran 

de la parròquia del Pilar. I en acabar donarem 

gràcies a Déu amb la santa missa (19h). 

Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de desembre de 

2017: 

 Per la gent gran. 

 Per la gent gran, perquè sostinguts per les 

famílies i les comunitats cristianes, 

col·laborin amb la seva saviesa i 

experiència en la transmissió de la fe i 

l'educació de les noves generacions. 

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 

dijous no festiu 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 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. 

 

Vida Creixent 
 
Les persones que estem a Vida Creixent no ens és 

estrany el valor de l’amistat. 

En el Nou Testament Jesús anomena moltes 

vegades als seus deixebles “amics”. 

Aquesta relació de l’home en Déu a través de les 

nostres trobades l’anem experimentant perquè  Ell 

és el nostre amic i company de camí. 

L’amistat és el lligam afectuós entre dues persones 

basat en la benevolència. 

Es indispensable que entre els amics hi hagi 

comunicació i l’amistat que en resultarà depèn 

molt de la qualitat d’aquesta comunicació. 

No deixem passar aquest tresor que és tenir bons 

amics per formar-se i créixer en el servei als altres.   

 

AMELIA INGLÈS 

 

 

 
 

 
 

 

 JAZZ: UN RESUM 
 

Us parlo dels clàssics del Jazz, doncs 
l'actualitat d'aquest estil de música s'ha 
diversificat en diferents destinacions i 
camins. I que crec que és millor seguir 
recte i amb coherència. 
No controlo les xarxes, i per això us parlo 
a partir de CD's i vinils: 
- "Essential Jazz Clàssics": discos valorats 
amb 4 o 5 estrelles a partir del criteri de la 
mundialment prestigiosa revista de jazz 
"Down Beat". 
- Hi ha més col·leccions però hem d'anar 
amb compte. Per a instrument com els 
pianistes: Duke Ellington, Count Basle, 
Thelonious Monk, Oscar Peterson... 
Són bàsics els trompetistes: Louis 
Amstrong o Dizzy Gillesple. 
hi ha dues modalitats bàsiques de saxos, 
l'alt i el tenor, i podem esmentar a Johnny 
Hodges o Charlie Parker. 
Es ritmes de jazz poden ser més 
vertiginosos,o bé més delicats i íntims. 
Una bona manera de percebre-ho és en la 
base rítmica, amb contrabaixistes i 
bateristes com Charlie Mingus o Buddy 
Rich. 
Frank Sinatra i d'altres cantants van 
treure molt de profit de la part melòdica i 
romàntica del jazz. No oblidem que el jazz 
és ritme, i són "solos". 
 

Víctor García Toldrà 
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CORAL ESTEL 
En aquest mes de desembre solen abundar els 

concerts en totes les corals, però aquest any la 

Coral Estel ho ha de repartir entre desembre i 

gener per motius de coincidències de espais i 

temps amb altres actes que es celebren a la 

nostra comunitat parroquial en les dates 

properes a la gran festa de Nadal. De tota 

manera tractarem de celebrar els mateixos 

actes que en els darrers anys però una mica 

desplaçats respecte a les dates del 2016. 

 

En primer lloc tenim previst el dijous dia 14 

celebrar un concert nadalenc a la Residència 

municipal per a gent gran Francesc Layret de 

la Gran Via, 440. És un acte que repetim per 

quart any consecutiu i del que sempre ens ha 

quedat una impressió molt agradable. 

El concert de Nadal per als feligresos de la 

parròquia tenim previst celebrar-lo junt amb 

Els Cantaires d’Avinyó el dissabte 13 de gener 

després de la missa vespertina al Magnificat. 

 

També hi ha previst un altre concert a la 

Residència del Parc del Clot, on un dels 

residents és el Joan Anton, antic company de 

la coral i que va cantar amb nosaltres durant 

més de deu anys. Encara no hem pogut 

concretar la data però serà un dels dijous de 

gener després de les festes, encara dins del 

període nadalenc, que acaba amb la festivitat 

de la Mare de Déu de la Candela. 

 

A més d’aquests concerts hi ha previst que una 

part important dels cantaires de la nostra coral 

participi a la missa de la vigília de Nadal 

anomenada també “Missa del Pollet” en la que 

aquest any es presenta una novetat de la qual 

ja s’informarà amb la deguda antelació.  

 

Des d’aquí també desitgem a tots els lectors 

que gaudeixin d’unes joioses i felices Pasqües 

de Nadal !! 

CORAL NODAMEN 
 

El proper dilluns dia 18 de desembre a la missa 

de 19h, a la capella del Magnificat de la parròquia 

del Pilar, cantarà Coral NODAMEN: director: 

Murat Kupov. En acabar la missa faran un petit 

concert amb el següent repertori: 

1.Nadal    trad..menorquina, arr. Bibiloni 

2.Companheira    trad. Galega 

3.El Baile     trad. España 

4.Sant Josep fa bugada      nadala catalana 

5.Senyor Sant Jordi     F. Vila 

6.Enyorança     P. Cardona 

 

NAVIDAD   
 

Nos preguntamos  ¿qué es  La Navidad para nosotros? 

Es bullicio, regalos, fiestas, comida en familia…?¿ Solo 

es eso? Entonces,  eso no es Navidad´¿Por qué no 

escuchar el «primer pregón» de Navidad? Lo compuso 

el evangelista Lucas hacia el año ochenta ·Según del 

relato, es noche cerrada. De pronto, una “claridad” 

envuelve con su resplandor a unos pastores. 

Un ángel anuncia: «Os traigo la Buena Noticia, una gran 

alegría para todo el pueblo». La alegría de Navidad no 

es una más entre otras. No hay que confundirla con 

cualquier bienestar, satisfacción o disfrute. Es una 

alegría «grande», inconfundible, que viene de la «Buena 

Noticia» de Jesús. Por eso, es «para todo el pueblo» y 

ha de llegar, sobre todo a los que sufren y viven tristes. 

: «OS HA NACIDO HOY EL SALVADOR».  EL 

MESIAS, EL SEÑOR 

 Por esto hoy con el corazón en la mano te pedimos 

         Despierta, Señor, nuestros corazones 

Que se han dormido en cosas triviales  

Y ya no tienen fuerza para amar con pasión 

Despierta, Señor, nuestra ilusión 

Que se ha apagado y ya no tiene razones para esperar 

Despierta Señor, nuestro anhelo de verte pues 

preferimos   

 Descansar a estar vigilantes, para no amar con pasión 

Despierta, Señor, nuestras ansias de felicidad 

 Pues tantas preocupaciones nos rinden 

Despierta Señor nuestra fe dormida `para que deje de 

tener pesadillas 

Y podamos vivir todos los días como, una fiesta 

 Despierta Señor tu palabra nueva,  para que nos  

Envuelva tu claridad  evangélica 

           ENSÉÑANOS A VIVIR DESPIERTOS 

CM 
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PASTORAL DE LA SALUT 
Ens dediquem a visitar malalts i persones d’edat 
avançada que no poden sortir de casa. Si ho 
demanen se’ls porta la comunió a casa seva. Si 
en sabeu d’ algú que podríem visitar podeu 
avisar al despatx parroquial (Sant Eugeni o el 
Pilar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB DE LECTURA 
 

La próxima sesión se realizará el día 14 de 
Diciembre. En dicha sesión, como de 
costumbre a las 19'45 horas, se comentará el 
libro: 

 
Inglaterra, julio de 1956. Stevens, el narrador, durante 
treinta años ha sido mayordomo de Darlington Hall. 
Lord Darlington nurió hace tres años, y la propiedad 
pertenece ahora a un norteamericano. El mayordomo, 
por primera vez en su vida, hará un viaje. Su nuevo 
patrón regresará por unas semanas a su país, y le ha 
ofrecido al mayordomo su coche que fuera de Lord 
Darlington para que disfrute de unas vacaciones. Y 
Stevens en el antiguo, lento y señorial auto de sus 
patrones, cruzará durante días Inglaterra rumbo a 
Weymouth, donde vive la señora Benn, antigua ama de 
llaves de Darlington Hall. Y jornada a jornada, Ishiguro 
desplegará ante el lector una novela perfecta de luces y 
claroscuros, de máscaras que apenas se deslizan para 
revelar una realidad diferente de los amables paisajes 
que el mayordomo deja atrás. 
 

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 ¡¡ 

 

EL CLUB DE LECTURA LE DESEA 
FELICES NAVIDADES Y EL MEJOR 2018. 

SAGRAMENTALS  

novembre 2017 
 

BAPTISMES: 
 Emma Coll De Miguel 
 Ignacio Chueca Chimenos 
 Sofía Magnet Fibla 

 
EXÈQUIES: 

† José Antonio 

BAPTISMES: A St. Eugeni el tercer 

diumenge de cada mes (aquest mes serà el 

dissabte dia 16 de desembre a les 18 hores, i 

acollida el dilluns 11 de desembre, a les 20 

hores), i al Pilar segons demanda i 

disponibilitat.  

AVÍS: Els dissabtes dies 9, 23 i 30 de 
desembre, i el dissabte 6 de gener no hi 

haurà catequesi a Sant Eugeni 

El dissabte dia 16 de desembre arribarà la 

Llum de Betlem, a les 19h a la missa del 

Pilar i a les 20h a la missa de Sant Eugeni 
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NAVIDAD CON LA COFRADÍA DE 

LA VIRGEN DE VALVANERA 
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CINE FORUM 

PARRÒQUIA DEL 

PILAR 
 

 

El mes de desembre no hi haurà 

projecció. Us esperem el proper mes de 

gener. 

Feliç 2018 a tots/es!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE LA COFRADIA 
DE LA VIRGEN DE VALVANERA 

EN BARCELONA. 
NOVIEMBRE DE 2017 

  
Tal como se había anunciado por carta de la señora 
Presidenta de la Cofradía de la Virgen de Valvanera 
en Barcelona,  en esta ocasión el curso 2017/2018 
de cultos mensuales en honor de Nuestra Señora  ha 
tenido lugar en el presente mes de Noviembre, 
concretamente el día 26, último domingo de Tiempo 
Ordinario  y  festividad de Cristo Rey, adentrándonos  
en el tiempo de Adviento, a la espera del Nacimiento 
del Niño Dios. 
Fue numerosa la asistencia de cofrades y otros fieles 
a la celebración de la Santa Misa, cuyo Revdo. 
Oficiante fue, como es habitual, Mosén Ángel Jesús 
Navarro, Párroco  de esta Parroquia del Pilar. En la 
homilía resaltó la festividad, ya citada, del día,  Cristo 
Rey, realeza corroborada por Nuestro Señor  ante 
Pilatos en respuesta --<<Tú lo has dicho, Yo soy 
Rey>>-- a la pregunta  de éste <<¿Tú eres Rey>>?? 
Cristo afirma que es Rey, no de este mundo: Rey y 
Pastor, buen Pastor, de sus ovejas, de quienes  se 
avienen a Su divina doctrina. (ya lo dice el Salmo 
<<el Señor es mi Pastor, nada me falta>> 
La misa de este día, como es costumbre en 
noviembre se ha ofrecido por el alma de todos  los 
difuntos de la Institución. Cabe resaltar en esta 
ocasión el fallecimiento reciente del eminente 
sacerdote don Felipe Abad León, del que la Cofradía 
de Valvanera guarda un imborrable recuerdo por los 
servicios docentes, religiosos, espirituales y de 
amistad prestados a la repetida Cofradía, de su  
acendrado amor a Nuestra Señora de Valvanera, y 
de sus eruditas charlas  de cuanto hacía referencia a 
La Rioja. A resaltar su condición de Cronista Oficial 
de nuestra Región, como  historiador, escritor con 
más de cien libros publicados y Canónigo de la 
Catedral de Calahorra.  E.P.D.  todos nuestros 
difuntos. 
La Misa a la que nos referimos ha estado amenizada 
por la actuación de dos jóvenes guitarristas, que 
proceden de otra iglesia, conocidos de la cofrade 
doña Maribel Catalán, que han interpretado varios 
cánticos rituales, y han sido del agrado de los 
asistentes.  
Terminada la Eucaristía se ha procedido a la visita 
espiritual  a la Santísima Virgen, en su capilla, según 
costumbre, quedando los cofrades emplazados para 
el domingo  17 de diciembre, a las 12 horas de 
preparación para la Navidad. 
                                                                                

Isidoro Samaniego Pastor, cofrade. 
 

 

AVISOS MES DE DICIEMBRE 
 

 día 2 de diciembre: celebración de 150 
años de Charles De Foucauld  en St. 
Eugeni:  

a las 19.30 h. charla 
 a las 20.00h. misa 
a las 20.30 h. “pica pica” 

 día 15 merienda para voluntarios de 
Emaús 

 día 16 cena padres y niños del Esplai 

pernoctaran en la parroquia St. Eugeni 

 Celebración penitencial lunes día 18 
diciembre a las 20.00 h. en  St. Eugeni 

 Celebració penitencial Dimarts dia 19 a les 
19.00 h. parròquia MD del Pilar 
 

 Dia 18 de desembre a les 17.00 h. 
Eucaristia de l'escola IPSE al Pilar 
 

 Inauguración y bendición del pesebre en 
St. Eugeni día 20 a las 19.00 h.. 
 

 Día 20  diciembre a las 20.00 h. cena para 
los usuarios  de Emaús en el Hospital del 
Sagrat Cor. 

 

 dia 21 a las a las 20.30h. CONCIERTO 

ORFEO LAUDATE. St. Eugeni 
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HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA 

VIRGEN DE LA PEANA EN BARCELON 

PATRONA DE BORJA 

 

 En el mes de Abril,  anunciábamos la 

celebración de la fiesta de la Virgen de la 

Peana, Patrona de Borja,   que tuvo lugar el día 

21 tercer  domingo de Mayo, en la Cripta de 

esta parroquia del Pilar en donde  su Imagen 

está expuesta.   Queremos destacar, la gran 

devoción y alegría con la que se vivió ese día 

por parte de los socios de la hermandad en 

Barcelona.  Ello quedo patente, cuando al final 

de la Santa Misa,  a la vez que se pasaba a 

venerar  su imagen, se le cantó el himno y la 

“jotica” dedicada a Ella, que dice así. QUE 

TENDRAS EN TU CARICA VIRGENCICA 

PEANA, QUE TENDRAS EN TU CARICA, 

QUE AL MIRARLA ME EXTASIO Y 

BROTAN LAGRIMAS DE MI ALMA.  Es 

como termina aquí y en nuestra Ciudad,  la 

misa solemne que este día se celebra  en  su 

honor. Esta jota cantada por la Coral “Vientos 

del Pueblo” nos llena  de emoción y nos hace 

saltar las lágrimas a todos los borjanos. 

Emocionante es  también el Rosario de Cristal 

que, con las Autoridades, hermandades, 

asociaciones y fieles,   acompaña a la Virgen 

en procesión, en su recorrido por las calles de 

la Ciudad. 

 

Además de estas fiestas patronales, se celebran 

en Septiembre otras fiestas  dedicadas al 

pueblo y a sus tradiciones. Se dan conciertos,  

se hacen exposiciones y charlas participativas 

de todo tipo. La alegría lo llena todo.  Grandes 

y chicos junto con los gigantes y la banda de 

música hacen su recorrido por las calles de la 

Ciudad.  Este año tuvo lugar  por primera vez  

un acontecimiento,  digno de mención, que 

atrajo  una gran afluencia de personas venidas 

de toda la comarca. Fue la representación de la 

entrada de los Reyes Católicos en Borja,  en el 

año 1.492, que fueron recibidos por Juan de 

Coloma, borjano de nacimiento,  secretario de 

Fernando II de Aragón,  protonotario de  

Isabel I  de Castilla, y hombre de confianza de 

los Reyes Católicos. Decimos esto, por la 

importancia que ello tiene en la historia de 

nuestra Ciudad, de la cual nos sentimos 

orgullosos. 

En  Agosto celebramos un encuentro entre las 

hermandades de Zaragoza  y Barcelona, cuyo 

único fin es el de honrar y dar gloria a la 

Virgen.  Da comienzo el día con la celebración 

de la Santa Misa  en la bonita iglesia de la 

Concepción, donde las hermanas 

Concepcionistas cantan la misa como los 

propios ángeles.  Finalizada ésta, se visita a la 

Virgen de la Peana en su capilla, haciéndole  

ofrenda de un ramo de flores  y el canto de la 

Salve.  Finaliza el día con una comida de 

hermandad  y  un concierto dado por la 

Orquesta Laudística de Borja. 

 

Tenemos la gran suerte de disfrutar y vivir con 

intensidad todo  cuanto se nos brinda en  

nuestra tierra, así  como todo aquello  que 

vivimos en Barcelona. El  12 de Octubre día 

del Pilar, asistimos como cada año, y como 

aragoneses que somos, a la misa baturra que se 

celebra en la cripta de la Parroquia,  este año 

concelebrada por el cardenal Arzobispo  Mns. 

Omella y varios sacerdotes más.   Ante la 

Virgen del Pilar y  nuestra Patrona la Virgen 

de la Peana, como Madre de Dios, le pedimos 

interceda por  nosotros y que reine la paz y el 

entendimiento entre todos. Con gran ilusión 

asistimos también a la comida de hermandad, 

junto a todos los que forman parte de esta 

Parroquia del Pilar, a la que tanto queremos.   

Por último decir, que el día 19 de Noviembre 

celebramos una misa por nuestros socios 

difuntos  amigos y familiares, pidiendo al 

Señor  por su eterno descanso y para que los 

acoja en su seno.   

                                                       LA JUNTA 
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UN FAR DE CONTES 

Des del Far de Contes volem dedicar un espai en el 
VEUS per els mes joves de la nostra Comunitat. 
Aquest mes ho fem amb un poema i una recepta. 

EL CAMÍ QUE VA A BETLEM 

El camí que va a Betlem  
és tot ple de llum i joia . 
Ha nascut l'infant Jesús,  
fill de Déu i d'una noia. 
D'una noia que somriu  
i té els ulls com les estrelles. 
Canten àngels i pastors  
les seves cançons més belles.  
 
Tant els pobres com els rics  
S'agenollen a l 'entrada  
I l'infant els beneeix 
amb sa maneta rosada. 
També vull agenollar-me  
I demanar-li al nou nat   
que posi pau a la Terra  
i ens ompli el cor de bondat.    
 
Joana Raspall 
Del llibre:  DIVUIT POEMES DE NADAL I UN DE 
CAP D'ANY  Ed. Mediterrània 

 

RECEPTA  PER ESTAR ALEGRE 
1. Obrir  els ulls 
2. Escoltar el so del món. 
3. Donar voltes sobre un mateix  com una 

baldufa. 
4. Cantar i ballar i, després, ballar i cantar. 
5. Sortir al matí amb el sol i amagar-se al 

vespre 
6. Dormir a la nit 
7. Fer-se petons als braços 

 
Eva Manzano i Mónica Gutiérrez 
Del llibre: RECEPTES DE PLUJA I SUCRE . Editorial 
Thule 

 

Café entorn a la Bíblia 
 
Agrupació Parroquial de Sant Eugeni I Papa i 

de Ntra. Sra. del Pilar 

El passat dissabte dia 11 de novembre vam iniciar 

les tertúlies del Café entorn a La Bíblia d’ 

enguany. Vam llegir i comentar el capítol 4 de 

l’Evangeli de Joan que narra la paràbola de Jesús i 

la samaritana. 

El proper dia 9 de desembre continuarem amb el 

capítol 5 del mateix evangelista a on destaquem la 

narració de la guarició d’un home a la piscina de 

Betzata a Jerusalem. Al final del text Jesús es 

proclama Fill de Déu mateix. 

Esperem doncs que, un cop més, participeu en la 

propera tertúlia de desembre. 

 

 
 

Recordem el calendari 2017-2018: 

11/11/2017 10/03/2018 

09/12/2017 14/04/2018 

13/01/2018 12/05/2018 

10/02/2018 09/06/2018 

 
Dia: segons dissabtes de mes 
Lloc: Parròquia de Ntra. Sra. del Pilar (C/. 
Casanova, 175) 
Hora: 18:30 h a 20 h 

NOTES:  

1. Pla de lectura de la Bíblia en tres anys: ofereix 
la possibilitat de dur a terme la lectura 
individual i ordenada de la Bíblia segons els 
diferents cicles litúrgics. Considerem que és 
una molt bona manera de conèixer les 
Sagrades Escriptures des d’un espai més íntim 
https://lectiobiblica.wordpress.com/  

2. Web de l’Agrupació de Sant Eugeni I Papa i de 
Nostra Senyora del Pilar 
http://parroquiapilarsanteugeni.com/ 

3. Semana de la Bíblia: 
http://www.setmanadelabiblia.cat/ 

https://lectiobiblica.wordpress.com/
http://parroquiapilarsanteugeni.com/
http://www.setmanadelabiblia.cat/
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COM  CELEBREN  NADAL  ELS  
POBLES DEL  NORD D’ EUROPA 

 
Nosaltres tenim les nostres tradicions per celebrar la 
festa de NADAL; la fira de Santa Llúcia, el mític tió, 
costum ancestral pagana que continua viva, al que es 
demanava que aviat la terra donés els seus fruits amb 
l’arribada del déu sol, els pessebres a les llars i els 
vivents a moltes poblacions, la missa del Gall i un bon 
àpat el dia de Nadal, amb neules i torrons. Els regals 
els guardem fins al 6 de gener que commemorem l’ 
Epifania del Senyor, la visita dels Mags a Jesús amb 
els seus presents, d’or, encens i mirra. I duen joguines 
pels infants i regals pels grans. 
Ara comentarem els costums més tradicionals dels 
pobles nòrdics i el primer que he captat és que tots 
celebren Nadal la vigília, el 24, a la nit, i la celebració 
és similar en tots ells.  
La festa, com aquí, va començar sent pagana. Als 
països nòrdics celebraven el solstici d’hivern i el 
renaixement del sol. A la majoria, comencen per l’ 
Advent. A Suècia per Santa Llúcia, a les escoles trien 
una nena, Santa Llúcia i les seves dames, totes 
vestides de blanc, porten al cap una corona de nabius 
i visiten residències d’avis, centres comercials, 
esglésies, cantant i repartint galetes.  
I el 6 de desembre arriba Santa Klaus (Sant Nicolau) , 
és una tradició viva en varis països d’ Europa que 
anuncia l’arribada de Nadal als nens, obsequiant-los 
amb dolços. És un personatge vestit de blanc amb els 
seu bàcul, ja que fou realment un bisbe. 
Aquest vell gras, barbut, vestit de vermell i volant en 
trineu tirat per cérvols és una transformació que feu a 
Nord Amèrica, l’empresa de la Coca - Cola, per motius 
econòmics, i el batejaren com a Pare Nadal. Europa 
l’ha fet seu. I és qui a la Nit Bona visita les llars i deixa 
als nens i als grans, regals sota l’arbre o als peus de la 
llar de foc, 
guarnida amb mitjons de coloraines per cridar l’atenció 
del vell barbut. 
En la majoria, la quitxalla compte els dies que falten 
per Nadal en un calendari d’ Advent, obrint la finestra 
que correspon a cada dia, on troben pintat un angelet, 
un estel... que són referències al proper Nadal. 
Adornen els avets, sembla que els primers foren els 
finesos, amb garlandes, boles acolorides, estels i un 
reguitzell de bombetes de colors i a dalt un daurat 
estel que simbolitza el de Betlem. Sota l’arbre solen 
deixar els regals que els porta, Santa Klaus o el nen 
Jesús.  Abans d’arribar el cristianisme era una forma 
de demanar a la natura que la llum arribes aviat. A l’ 
hivern tenen poques hores de llum, en tot el dia  no 
veuen el sol, i la neu i el fred hi regnen. 
Una tradició d’ Islàndia és fer una corona amb 
branques d’avet, adornar-la amb llaçades vermelles i 
quatre espelmes, que representen les quatre 

setmanes de l’ Advent, encenent-ne una cada 
diumenge fins el dia de Nadal, i que s’estengué a 
d’altres països del nord. 
A casa els pares cada Advent en feien fer una i 
seguíem el ritual d’encendre els diumenges l’espelma. 
Algun dia ja us explicaré perquè manteníem aquest 
costum nòrdic. 
En aquestes zones durant l’advent a les llars fan 
galetes de diverses formes, setinades amb sucre de 
colors, són boníssimes. I llaminadures de massapà 
amb fruits secs, figues, dàtils que són els seus postres 
nadalencs. 
La majoria de països són de tradició evangèlica, 
protestant, i el fet de fer-se regals per Nadal va 
començar amb la Reforma.  Martin Luter opinava que 
els regals eren per posar l’accent al dia del naixement 
de Crist, i no pel del sant, tampoc pel bon 
comportament dels nens, sinó com un símbol  del 
regal de la gràcia de Déu que els portava Jesús.  A la 
part catòlica d’ Alemanya també és el “Krist Kind” (Nen 
Jesús) qui els deixa els regals. (la idea m’agrada 
força) 
A tot Europa tenim un costum que ens és comú, 
cantem moltes cançons nadalenques i escoltem 
música clàssica composada pels grans compositors 
per honorar el naixement del Fill de Déu que es va fer 
home i va plantar la seva cabana entre nosaltres.    
Probablement m’he deixat molts costums d’aquest 
països, però els més importants crec que hi són, 
perquè ja els tenim a casa i els anem afegint als 
nostres. Potser per ser més lluminosos, quan aquí 
tenim sol tot l’ hivern,  però de nit fa goig veure 
carrers, botigues i cases ben il·luminades per celebrar 
la vinguda de Jesús.  
 
BON NADAL PER A TOTS ELS HOMES DEL MON !!!                                                         

 
Montse Carreras 

 

 
 
 

 



 VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS 

 

VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS 

 

10 

  



VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS 

VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS 

 

11 

 
HORARIOS DE MISAS EN LAS FIESTAS DE 

NAVIDAD Y AÑO NUEVO 
 
 
DIA 24 DE DICIEMBRE, MISAS POR LA MAÑANA:  a las 10 h (MD Pilar), 11 h. (Sant Eugeni), 12 h. 
(MD Pilar) y a las 13 h. (Sant Eugeni) 

 
DIA 24 DE DICIEMBRE A LAS 19.00 H. MISSA DEL POLLET EN PARRÒQUIA DEL PILAR amb el Cant 
de la Sibil·la 
 
DIA 25 DE DICIEMBRE A LAS 00 h.  MISSA DEL GALL EN SANT EUGENI 
 
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  

MISA A LAS 11 H.  EN ST. EUGENI  
POR LA TARDE  NO SE ABRIRÁ LA IGLESIA EN SANT EUGENI 
MISA A LAS 19.00 H. EN EL PILAR 
 

 
DÍA 31 DE DICIEMBRE, DOMINGO: Misas con el horario habitual de domingos (10 y 12 h al Pilar;  
                                                    y 11, 13 y 20h en Sant Eugeni) 
 
DIA 1 DE ENERO, LUNES,  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   
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CATALUZ 
 

El próximo día 13 de diciembre, en la Sala Gran de la Parroquia de Nª Sra. del Pilar, (Calle Casanova 175 
Barcelona) a las 20h. tendrá lugar la presentación del libro de poesía CATALUZ, de Alejandro Chacón 
Simeón, editado por TÉMENOS ediciones, e ilustrado por Domènech i Sánchez, contaremos también con 
tres rapsodas que nos deleitaran con su arte al recitar varios de los poemas , será  un placer para nosotros 
contar con vuestra presencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LOTERIA DE 

NADAL 2017 
DE L'AGRUPACIÓ 

SANT EUGENI - MD 

PILAR 
 

82286 

ESPACIO DE REFLEXION 
 

Se ha cumplido el tiempo, el REINO DE DIOS está 

cerca. Arrepentíos y creed en el evangelio- (Mr 1,15) 

 

 Venga Señor, tu Reino a mi vida, a nuestras vidas, a 

nuestras casas, a nuestras relaciones humanas. Haz que 

construyamos un ambiente más  amable y habitable con 

nuestro comportamiento visiblemente cercano a nuestros 

hermanos. 
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ELS GOIGS 

 

Qui canta prega dues vegades que va dir sant 

Agustí. Els GOIGS són uns càntics alegres, 

populars, molt antics, que inviten a participar 

col·lectivament en festivitats religioses. 

Tothom pot entonar-los en moments 

ocasionals com misses de festa major, d’altres 

dedicades a la Verge o als sants; en romeries, 

aplecs, excursions... Per poder cantar-los 

s’imprimeixen en folis que es reparteixen entre 

els assistents i que estan decorats amb les 

imatges festives molt boniques. La lletra i la 

música es poden seguir fàcilment, i es freqüent 

que corals parroquials ajudin a difondre’ls i 

invitin a cantar-los. 

Com que els fulls dels GOIGS són tan artístics 

moltes persones els guarden i els 

col·leccionen. L’associació AMICS DELS 

GOIGS, amb seu a la parròquia de Sant 

Eugeni, reuneix les persones interessades i 

arxiva exemplars des del segle passat. Autors 

de lletres famosos com Verdaguer o Carner 

van fer poesies gogístiques: músics com Millet 

o  Llongueres van compondre partitures; 

artistes com Vilanova o Ricart van fer les 

ornamentacions i els dibuixos.  

Un foli de goigs és doncs una obra d’art. 

Existeixen des del segle XVII. Són 

majoritàriament en català, però també en 

llegües afins com castellà, aranès, occità, 

francès, italià, sard i fins i tot llatí. Es creu que 

poden haver-hi fins a uns 50.000 mils en total.  

 

 

 

La revista VEUS publicarà cada mes un de 

bonic dedicat a la devoció més rellevant del 

moment. Podríeu començar a col·leccionar-los 

!!! 

 

ENLLAÇOS(recursos que remeten a milers 

de notícies de goigs, especialment a les 

columnes laterals) 

Amics dels Goigs (grans col·leccions de goigs 

consultables, amb notícies d’actualitat gogista) 

http://assocamicsdelsgoigs.blogspot.co

m.es/ 

Bibliogoigs (un goig diferent per a cada dia de 

l’any) 

http://bibliogoigs.blogspot.com.es/ 

Goigs i devocions populars (uns goigs per a 

cada sant o festivitat) 

https://algunsgoigs.blogspot.com.es/ 

Les músiques dels goigs (audició inclosa) 

http://www.rostoll.cat/obaga/Faristol/G

oigs/Index.htm 

 

 

http://assocamicsdelsgoigs.blogspot.com.es/
http://assocamicsdelsgoigs.blogspot.com.es/
http://bibliogoigs.blogspot.com.es/
https://algunsgoigs.blogspot.com.es/
http://www.rostoll.cat/obaga/Faristol/Goigs/Index.htm
http://www.rostoll.cat/obaga/Faristol/Goigs/Index.htm
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Desembre de pau 
 

Els 4 diumenges d'Advent 

s'inicien aquest mes 

per fer bona preparació  

del misteri nadalenc. 

 

És formosa coincidència 

que com a esperança de pau, 

tant sols uns dies abans 

es preveu poder viure 

fets de política normal. 

 

Déu ens orienti a tots 

defugint de fets fatals, 

que la caritat cristiana 

posi fi als nostres mals. 

sia amb pau i concòrdia 

que s'escrigui nostra història. 

 

Com cloenda de Nadal. 

Jesús, Josep i Maria 

doneu-nos pau i alegria! 

      

Moltes felicitats! 

 

Francisco Baldrich 
 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

DESEMBRE DE 2017 
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 dvs St. Eloi 

2 dss Sta. Elisa 

3 DMG I d'Advent 

4 dll St. Joan Damascè 

5 dm St. Maur 

6 dmc St. Nicolau 

7 djs St. Ambosi 

8 dvs Immaculada Concepció Maria 

9 dss Sta. Leocàdia 

10 DMG II d'Advent 

11 dll St. Damas 

12 dm MD de Guadalupe 

13 dmc Sta. Llúcia 

14 djs St. Joan de la Creu 

15 dvs Sta. Cristiana 

16 dss St. Josep Manyanet 

17 DMG III d'Advent 

18 dll St. Joan de Mata 

19 dm St. Nemesi 

20 dmc St. Benjamí 

21 djs St. Pere Canisi 

22 dvs Sta. Helena 

23 dss St. Joan Kety 

24 DMG IV d'Advent 

25 dll NADAL DE NOSTRE SENYOR 

26 dm St. Esteve protomàrtir 

27 dmc St. Joan evangelista 

28 djs Sants Innocents 

29 dvs St. Tomàs Becket 

30 dss St. Rainer 

31 DMG Sagrada Família 
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Web de l'agrupació parroquial 
http://parroquiapilarsanteugeni.com 
 

 
 

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 17 de desembre 

serà 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 el primer divendres de 
cada mes, en acabar la missa i tots els dijous (no 
festius ni vigílies) del curs escolar, de 19’30 a 
20'45h. 
 

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

 


