HORARIS DE MISSES AL NADAL
Dimecres 24 de desembre Vigília de Nadal:
 MD del Pilar a les 19h (a la Cripta) DEL POLLET
 Sant Eugeni a les 20h. MISSA DEL GALL
 PER RAONS SANITÀRIES NO HI HAURÀ MISSA
DEL GALL A LES 12 DE LA NIT
Dijous 25 de desembre NADAL:
 A les 10h (català) MD del Pilar
 A les 11h (català) Sant Eugeni
 A les 12h (castellà) MD del Pilar
 A les 13h (castellà) Sant Eugeni
 A LA TARDA NO HI HA MISSES
Divendres 26 de desembre Sant Esteve:
 A les 19h (català) MD del Pilar
 A les 20h (castellà) Sant Eugeni

Apostolat de l’oració
Intencions del Sant Pare, mes de desembre de
2020:


Per l'evangelització: per a què la nostra
relació amb Jesucrist es nodreixi de la
Paraula de Déu i d'una vida d'oració.

.
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 (ni
vigílies) del curs escolar 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.

Nadal 2020-21
Un desig: que tots estem units a l'hora de
trobar-nos a missa (dominicals o diària),
perquè segur que des de posicions molt
diferents, tots veiem i sentim un fil comú que
ens agermana: caliu humà!
I de música, què us dic? Doncs que l'Oratori
de Nadal de Bach és una obra esplèndida,
que val la pena!
Però Nadal són unes dates fredes, però
plenes de llum i esperança, sobre tot si
pensem allò que significa. Són dies macos,
perquè sí! Empatia amb persones amb
malalties, depressió o ansietat. Intacta
l'esperança, segurament diferent en la
intimitat de cadascú. Després, amb el nou
any, potser fins i tot perdrem una mica de la
puresa de la joia i el goig, però seguirem
fidels.
De nen em quedava satisfet, em portaven els
reis mags alguna cançó que em feia
especialment feliç: així va començar la meva
afició! Però casuísticament cada persona és
un món, un tema, problema o joia,
diferents...
Per tant, aquest mes parlo poc de música;
personalment us desitjaria que fos música
alegre, un moment especial: i també que ens
enganxin les ganes de compartir veritats
eternes, dins d'aquest món tan canviant.
No puc oblidar-me que vam perdre a la
nostra mare aquest any que acaba... Amor i
comprensió per a qui està sol o fotut.
Us desitjo, ens desitgem de tot cor:
BON NADAL! (i Bona Música!)
Víctor García Toldrà

BAPTISMES
A St. Eugeni, propera celebració
comunitària el dissabte 19 de
desembre a les 18h. I preparació el
dilluns anterior, 14 de desembre, a
les 20h.
Al Pilar, segons demanda i disposició.

Les Nadales:
Aquesta tradició de les Nadales ha estat
guardada ben viva per la mainada que les
aprèn a l'escola o bé de la boca d'algú
més gran

EL BOU I LA MULA
donen escalfor ,
Josep i Maria
Es fan un petó!
I el Nen dorm tranquil
segur i calentó.

SANT JOSEP , el bon fuster
explica a la Verge Maria
El bressol que pensa fer
quan marxin de l'establia.
Arribats a Natzaret,
Es posarà a treballar
i amb les seves mans tan destres
serrarà
polirà
encolarà...
I un llit senzill però còmode
amb prestesa muntarà.
( del llibre Les figures del Pessebre )
Autora: Lola Casas.

CATEQUESIS y PESEBRE


Continúan los grupos de catequesis de
Comunión los lunes, martes o miércoles,
según cada turno.



La catequesis de Confirmación se realiza los
martes cada quince días.



Se empiezan a montar ya los pesebres
parroquiales, que en breve podrán ser
visitados. Se avisará de su inauguración.

DESDE LOS BANCOS....
Amigos parroquianos:

REUNIONES DE VIDA CREIXENT
En Sant Eugeni el próximo martes día 15 de
diciembre a las 17h
En la Mare de Déu del Pilar, el próximo
miércoles día 9 de diciembre a las 17'30h.

Hace unos días estaba leyendo el salmo,
durante la misa, cuando sin saber me salté
una página y leí el salmo del día siguiente.
Suerte que todos los salmos siempre alaban
al Señor.
Me di cuenta por el desconcierto
momentáneo de Mn. Jesús que seguía la
lectura desde la sede, con su libro de la
misa en la mano. Suerte que tenemos
también otras personas que leen
perfectamente los textos, entre ellas están
Rosa Arisa, o Raúl, cuando no está de
viaje, o Albert que lo hace muy bien y
pausadamente....
Queridos amigos parroquianos, ayudemos
en todo lo que podamos a nuestra querida
parroquia del Pilar, ¡aunque sea metiendo
alguna vez la pata, como yo!
Margarita Portabella

ABÁ, Modesta M'Bang Esono
Próxima publicación del libro de cuentos “Abá”.
Autora: Modesta M´Bang, feligresa de la
Parroquia del Pilar.
Los cuentos tienen un papel muy importante en
la educación porque se transmiten de generación
en generación.

Los cuentos que hay en “Abá” son
protagonizados por animales y personas. Los
protagonizados por animales son en forma de
fábula teniendo en cuenta los rasgos propios de
cada especie como si fueran su personalidad.
Así, el tigre, es considerado astuto, maquiavélico
y sibilino; la tortuga hace gala de una profunda
tranquilidad y sabiduría y el mono tití es muy
inteligente pero nada vanidoso, etc.

En mi país, Guinea Ecuatorial, los cuentos se
explican en un lugar muy especial que llamamos
“Abá” que significa “Casa de la Palabra” y que
existe en cada pueblo. El mío se llama
Mbangosi-Esabok y tiene su propio “Abá”.
“Aba” es un lugar de reunión para todo tipo de
acontecimiento:
fiestas,
defunciones,
reconciliaciones y también para acoger a
cualquiera. Es también un lugar de descanso para
el viajero como lugar de primera hospitalidad.
También sirve para transmitir noticias. Es un
lugar de reconciliación y no se puede pelear. Es
un lugar de paz y armonía. Mi primer libro de
cuentos he querido titularlo así porque hace
referencia a esta bella tradición y significado.

Debido a circunstancias familiares y de salud en
mi infancia, no podía moverme mucho y ello
hizo que desarrollara muy pronto mi
imaginación de forma que me resultaba fácil
inventar historias para niños y adultos. Cuando
me hice mayor estudié magisterio y psicología
infantil y esta capacidad de inventar historias me
ayudó mucho a conectar fácilmente con los más
pequeños y así educarlos de forma más amena.
Todos los cuentos que escribo intento que tengan
un final positivo, que inviten a ser mejor persona
o a rectificar lo que no se ha hecho bien.
Espero que es gusten.
Muchas gracias por todo.
Modesta M’Bang

ESTÀ

VENINT NADAL

Estic començant a escriure aquest petit
article el 15 de novembre, per tant falten
quaranta dies per Nadal. Estem des de fa
mesos en una incertesa sanitària, en la que
ningú ni els entesos saben com actuar, i on
quantitat de persones emmalalteixen i
masses moren, i d’altres no tenen treball
degut als tancaments que creiem són
necessaris per controlar aquesta pandèmia
vírica, que està afectant a tot el món i que
té preocupats i tristos a la majoria de la
gent.
He trobat que el meu primer escrit sobre
Nadal és del 2012 i portava el títol de
“Consum” on feia la meva visió del Nadal
consumista i cada cop menys espiritual.
Aquest any, Nadal torna, ja us he anat dient
que era molt tossut i que cada 25 de
desembre arribava amb el seu missatge de
pau per els homes de bona voluntat. És una
de les festes més importants del calendari
cristià que ha traspassat pràcticament a tot
el món sigui o no sigui cristià, és la festa d’
hivern !!!
Aquest Nadal que ens va arribant serà
diferent de qualsevol dels altres que
últimament hem viscut.
Les llums
nadalenques a la ciutat s’encendran, les
nadales tornaran a omplir els nostres
carrers, la fira de Santa Llúcia a finals de
novembre la tindrem, més reduïda, als peus
de la Catedral, els pares Noel es passejaran
pel comerços tocant la campaneta, la loteria
ja està a la venda i per televisió els anuncis
de tota classe de joguines, menjars festius,
torrons, caves, cotxes, perfums... ens estan
omplint el cap.
El recapte d’aliments,
absolutament indispensable per a la
supervivència dels qui no tenen res o molt
poc, es farà de manera “virtual” donarem
diners amb els que el banc d’Aliments
comprarà el necessari per ajudar a que
passin unes festes el millor possible. També
hi haurà La Marató per a la recerca de
vacunes i medicació a fi d’acabar amb
aquest virus que ens va arribar per sorpresa
i que porta temps entre nosaltres, sense
distinció de classe social o edat.
Penso en els infants que esperen amb tanta
il·lusió aquestes festes. No sé si el Pare Noel
i el patge Gregori estaran al “Corte Inglés”
per rebre les cartes de la mainada, la
preciosa Cavalcada de Reis de la ciutat i les
més humils dels barris, amb les seves llums
i la seva música, sabem que no lluiran pels
nostres carrers, uiii... em deixava els sacs
de caramels que reparteixen. Diuen que es
farà un campament reial cap el “Forum” i

que amb reserva de dia i hora es podrà anar
a visitar, al cap i a la fi, els Reis venen
d’Orient i allí ja estan habituats a viure en
grans campaments, això sí, el dels Mags
amb un cert luxe!!!
No sé si hi haurà algun canvi, però les
celebracions, incloses les familiars, sembla
que no podran ser amb molta gent, res de
grans abraçades, ni petons, però sí podrem
bastir el nostre Pessebre, i si cal posar un
avet farcit de boles brillants, llums i
garlandes. Espero que la Missa del Pollet,
amb distàncies, però segurament sense el
Cant de la Sibil·la i la Missa festiva del dia
de Nadal, es puguin celebrar.
Alguna
cosa
ens
està
passant,
en
circumstàncies difícils volem ser feliços i no
perdre els nostres vells costums de celebrar
la vinguda del Senyor, fet home en una
fosca i trista cova que ell va il·luminar.
Penso que aquest Nadal ha de ser com
sempre alegre, però més auster i recordant
els que no el podran celebrar perquè no hi
són, han mort, o estan malalts o no tenen el
necessari per viure dignament. Pensem que
com fa nadals que us ho dic: Jesús neix, any
rere any, per deixar-nos un missatge d’amor
i esperança. Que puguem celebrar aquesta
festa, que estarà present en la nostra
memòria mentre visquem. Bon i Sant Nadal
per a tots els que em llegiu i per tots els
altres també.
Ah... he oblidat dir-vos que sobre tot hem
d’anar sempre amb la mascareta posada, i...
els àngels i pastors i la Santa Família també
n’han de portar?.

Montse Carreras

I pels nostres lectors els vull desitjar molta
salut i unes millors Pasqües de Nadal i Festes
de cap d’Any, gaudint-les dins les possibilitats
que ens permetin la Pandèmia i les normes,
dictades per Sanitat, per combatre-la.

CORAL ESTEL
En els arxius de la Coral Estel hi guardem una
gran quantitat de partitures de diferents obres
de cant Coral : D’aquestes n´hi ha moltes de
tipus religiós: himnes litúrgics, nadales, cants
de comunió, salms, antífones,
etc. que
lògicament cantem quan hem participat en
misses o cerimònies que ho han requerit. Amb
la pandèmia actualment han restat una mica
ajornades i com és natural ara estem sota
mínims.
Tot hi això voldríem destacar la gran tasca de
composició de partitures noves o adaptació de
lletres catalanes a cants espirituals forans, i
que es van començar a emprendre a finals dels
anys 60 i dècada dels 70 i de la que van ser
destacats impulsors, per part de Montserrat les
composicions dels pares Ireneu Segarra i
Gregori Estrada i del germà Odiló Planàs, i per
part diocesana, Mn Albert Taulé amb
experiències de les seves estades al continent
africà, Mn Domènec Cols que havia viatjat
molt per Espanya, i també havia participat en
trobades a França i a Itàlia i ens portà
músiques forans i pròpies, i el bisbe Pere
Tena. Per part del món seglar cal destacar la
feina feta pels germans Oriol i Maria
Martorell. Tots ells ja reposen en la pau del
Senyor i voldria agrair públicament
la
importància de la seva obra. També cal
destacar a Mn. Lluís Saumell, Mn. Xavier
Morlans i Mn. Josep Soler, i altres persones
que no menciono per no haver tingut la
oportunitat de conèixer i tractar-les
personalment.
Per a tots ells repeteixo:
moltes gràcies per les vostres lletres, músiques
i arranjaments!

Escletxes de llum
18 agost 2020

Cada dia surt el sol
per a tots, tanmateix no sempre el veiem, sí
hi podem veure escoltar, parlar, i compartir
l’Eucaristia junts.
Jesús tothora parla per tothom i per
al poble. Avui Mateu i els altres dos
sinòptics Marc i Lluc afronten el tema de
les riqueses. Llegíem fa uns dies: “No
podem servir Déu i les riqueses, avui és
més difícil que un ric entri al regne del Cel,
que no pas que un camell passi pel forat
d’una agulla saquera. Diríem impossible.
Això els cau com un gerro d’aigua freda.
Jesús amb un to més positiu, els diu “per a
Déu res no és impossible, i a més guardarà
per als que han deixat terres, pare, mare,
germans i tot, un lloc privilegiat al regne
del cel.
Com s’entén això! Els darrers seran
primers i els primers seran darrers!

Mn. Pere Boixaderas
rector emèrit

2020, UN NADAL DIFERENT !!!
Nadal és la gran festivitat cristiana del naixement de
JESÚS, que correspon al 25de desembre. Nadal amb la
Pasqua, són les festes cristianes més importants. La
Catòlica, la Protestant i algunes Esglésies ortodoxes.
Una gran festa religiosa, amb la Missa del gall, com
element central, que ha esdevingut una tradició que se
celebra arreu del món.
Nadal, festivitat d'origen marcadament religiós, ha
traspassat a ser també una festa comercial per moltes
famílies, tant d'esperit catòlic practicant, com no
creients.
Nadal, és motiu per trobar-se les famílies i compartir el
típic àpat, d'escudella i carn d'olla,capó, torrons i altres
. S'hi ha algun familiar que aquest dia no ha pogut
assistir, ho fa el dia següent Sant Esteve, per gaudir del
canelons, elaborats amb les restes de les carns del
Nadal. Fora de Catalunya, és tradició el sopar de Nadal ,
la nit del 24.
A Catalunya, es fan fires de Nadal , on es venen figures
de Pessebre i altres guarniments. El Pessebre, és una
manifestació artística, representant el naixement de
Jesús, acompanyant de la Verge i Sant Josep, Altres
amb més espai i ambició, també es representa l´
Anunciació de l'Àngel a els pastors o l'arribada dels
Mags. Fer i tenir el Pessebre a la llar, manté el record
del naixement de Jesús.
Una antiga tradició rural catalana nadalenca és el Tió,
tros de tronc amb una barretina i cara pintada, fent
gaudir als infants amb cançons i regals.
Les Nadales, des de fa molts anys son una tradició
familiar i social. El dia de Nadal, és la data on les
famílies canten les clàssiques i els infants sols, les que
han après a l'escola, de tota la vida o de nova creació...
Però el NADAL 2020, té connotacions especials per la
pandèmia que estem patint al país i a tot el món.
Primer. L'alt número de famílies afectades per la
malaltia covid19, que a vegades finalitza en mort.
Segon. Les mesures oficials sanitàries de limitació
d'assistents a actes públics o trobades incloses les
familiars. Tercer. Moltes famílies afectades greument,
per les caigudes d'activitat productiva, uns sectors més
que altres, però preocupant. Crisi, local i mundial.
Tenim l'oportunitat de celebrar aquest TRIST NADAL
amb més esperit cristià , ajudant a els febles i gaudir el
just de la part material d'aquestes festes, per
commemorar el gran esdeveniment com és el
Naixement de JESÚS

Francisco Baldrich

CALENDARI LITÚRGIC
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St.Eloi
Sta. Elisa
St. Francesc Xavier
Sta. Bàrbara
St. Maur
II ADVENT
St. Ambrosi
IMMACULADA CONCEPCIÓ
St. Juan Diego
Sta. Eulàlia de Mèrida
Sta. Ida
MD de Guadalupe
III ADVENT
St. Joan de la Creu
Sta. Sílvia
St. Josep Manyanet
St. Joan de Mata
MD de l'Esperança
Sta. Eva
IV ADVENT
St. Pere Canisi
Sta. Helena
St. Joan de Kety
St. Delfí

NADAL DEL SENYOR
St. Esteve
SAGRADA FAMÍLIA
Sants Innocents
St. Tomàs Becket
St. Rainer
St. Silvestre

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).

EUCARISTIES
Feiners: 19 hores (Català)
Vigílies de Festiu: 19 hores (Català)
Festius: Capella del Magníficat: 10 h (Català) i
12 hores (Castellà) (no hi haurà missa amb la

ESGLÉSIA OBERTA

ESGLÉSIA OBERTA
Feiners: de 10 a 13 hores (excepte dilluns) i de
18 a 20’30 hores.

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. (finalitza el 21 de
desembre i es reprendrà el 9 de gener del 2021)
A les 19 h. rosari meditat i vespres.

confraria de la Valvanera fins a nou avís)

Exposició del Santíssim el primer divendres de
cada mes, en acabar la missa i tots els dijous
(ambdós excepte festius ni vigílies de festiu) del
curs escolar, de 19’30 a 20'30 h.

HORARI DE DESPATX

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.

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

ERVEIS COMUNS
(aquests serveis poden tenir restriccions causades per la normativa anti Covid-19)
PASTORAL DE LA SALUT
COMEDORES COMPULSIVOS ANÓNIMOS -O.A.
Dissabte de 19 a 21 h. al Pilar tel. 619.85.79.15
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 no festius a St. Eugeni de 18 a 20 h.
Tf. 93 321 64 51 Sr. Joan Torrell
amicsdelsgoigs@gmail.com
http://assocamicsdelsgoigs.blogspot.com
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

PARRÒQUIA DE
SANT EUGENI I, PAPA
C/ Comte Borrell, 307
08029-Barcelona
Tel. 93 321 44 32

CÀRITAS
Dilluns a divendres de 17 a 20 hores al Pilar
Sra. Anna Pérez (coordinadora)
- Acollida de dilluns a divendres de 17 a 19h
- Cafè amb pastes 1r dimarts de cada mes (usuaris
del rober)
- orientació laboral els dijous a les 17h
- tallers de conversa en català els dimecres de
17'30 a 18'30h
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

E-mails parroquials:
mdpilar35@arqbcn.org
santeugeni80@arqbcn.org

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

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

