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Recomençar de bell nou 
 

Som plenament immersos en un nou any litúrgic que hem encetat en el temps d’Advent i 
sembla que tot recomenci de bell nou... preparar-nos per acollir Jesús, per després anar-
lo seguint en el camí traçat pel seu ministeri i la seva predicació, fins arribar a les portes 
de Jerusalem, acompanyar-lo en la via de la donació en la passió i la mort, per arribar a 
la resurrecció i al do de l’Esperit Sant, per després reprendre el camí del seu ministeri i la 
seva predicació fins arribar al final... i al començament d’un nou any litúrgic. 
 
Semblaria que aquest recomençar de bell nou sigui simplement i senzillament una 
repetició del que hem fet altres anys. Però, és ben bé així?  
 
De ben cert no serà una simple repetició, tot serà nou i tot serà diferent si som capaços 
de vèncer la rutina. Perquè el camí que fem i farem al costat de Jesús anirà compassat i 
marcat per la VIDA, la vida de cada un del nosaltres, la vida de la nostra comunitat 
cristiana, la vida del món proper i llunyà, que plegats faran i ens convidaran perquè 
mirem i acollim la proposta de Jesús amb uns ulls diferents, perquè la viurem marcada 
per la vida in parlant-nos des de la VIDA. 
 
Personalment inicio aquest temps d’Advent marcat perquè farà vint-i-cinc anys, en un 
quart diumenge d’Advent, vaig rebre l’ordenació com a prevere. Cada any que m’ha 
portat fins a poder celebrar aquest aniversari ha estat diferent, perquè la vida (la 
personal, la de les comunitats on he estat, la de les persones que m’he trobat, la de 
l’Església i sobretot la del món) m’han fet anar llegint i rellegint Jesús amb uns ulls nous. 
Perquè, com he dit en la invitació a agrair a Déu aquest aniversari: «Al llarg d’aquests 
anys he intentat (i continuo intentant) descobrir a cada moment com Jesús camina al 
meu costat, per així escoltar-lo, aprendre d’ell i seguir-lo més de prop. Al llarg d’aquests 
anys he intentat (i continuo intentant) ajudar i acompanyar altres a descobrir Jesús en el 
camí de la seva vida». 
 

 

 
Davant meu i de tota cristiana 
o cristià tenim el repte: 
Recomençar de bell nou 
perquè tot sigui una repetició 
o bé acollir la novetat sempre 
perenne de Jesús? 
 

Mn. Enric Termes 
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de Desembre 

2021: 
 

Intenció per a l'evangelització - Els catequistes 
Preguem pels catequistes, cridats a proclamar la 
Paraula de Déu: perquè en siguin testimonis amb 
valentia, creativitat i amb la força de l'Esperit 
Sant. 
 

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 litúrgiques) 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. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Trobadors del Rock 
 

Jethro Tull. Grup interessant, "rara avis" 
musical dins del Rock. Se'ls podria datar de 
principis dels 70' (pel que fa a les seves obres 
més importants), però el seu "leader", el 
carismàtic Ian Anderson encara "girava" per 
Barcelona concentrant els concerts en una o 
dues obres culminants.  
 

Per què dic "Anderson trobador"? El seu 
rock té molts trets de música popular i 
folklòrica anglesa. Jethro Tull, nom del grup, 
va ser un agricultor o ramader, un home real 
que va existir segles enrere. "Trobador" 
també perquè Anderson emprava com a 
instrument fonamental i solista, la flauta 
(com feien els trobadors medievals). alguns 
historiadors ens han recordat que 
probablement la flauta i el tambor van ser els 
primers instruments de la civilització 
humana. 
 

Aquests tocs de la tradició motivaven que ells 
es definissin com a "perifèrics" del rock 
(barreja enriquida i peculiar). la 
concentració enorme de funcions de Ian 
Anderson dins de Jethro Tull va produir 
molt de talent musical: "Stand up" (1969), i 
sobretot "Aqualung" (1971) i "Thick as a 
brick" (1972) que era una sola música 
desenvolupada durant uns 40 minuts, i que 
va ser el cim de la seva obra. 
 

També són acceptables: "War child", " 
Minstrel in the gallery" i "Songs from the 
wood".... Però Anderson no era una 
màquina, reforçada pels altres músics. I així, 
després, la creativitat de Jethro Tull decau. 
 

Víctor García Toldrà 
 

BAPTISMES 
 

 A Sant Eugeni:  

 Acollida: Dilluns 13 de desembre a les 
20h. 

 Baptisme: Dissabte 18 de desembre a les 
18h. 

 A MD del Pilar: 
 S'atén segons demanda i disposició. 

BAPTISMES MES D'OCTUBRE 2021 
 

 Quim Masana Pujol 
 Adah Claire Calina 

 

CATEQUESI 
 

 Tots els dilluns a les 18h al Pilar, i 

dissabtes a les 19h en St. Eugeni 

 Missa d'Infants cada dissabte a les 

20h en Sant Eugeni 

 Dia 4 de desembre no hi ha catequesi 
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Des d'EL FAR DE CONTES volem explicar algunes 

cançons de Nadal, que segurament en aquestes festes 

escoltarem i fins i tot les cantarem. 

 

EL TIÓ 

 

Caga tió 

Caga torró 

Sinó cagues fort, 

Et daré garrot. 

 

Quan es canta i que explica? 

 

Ens feien anar a resar i cantar al Pessebre, lluny d'on 

estava el tió. 

Tornàvem al lloc on hi havia la família i el tió, on el 

colpejàvem amb  un bastó tot cantant la cançó, i tot 

seguit furgàvem al darrera del tronc on hi trobàvem el 

regal corresponent. 

Tant l’activitat com les cançons que s’hi que s’hi 

canten mostren una gran varietat de formulacions. 

Podem dir que es tracta d’una celebració de la Nit de 

Nadal, o bé el migdia de Nadal, es destinat als nens i 

nenes més petits de la casa. 

Un tronc d’arbre arreplegat al bosc -substituït 

modernament per un disseny de tronquet de fira amb 

cara i barretina i sovint escalfat amb una flassada uns 

quants dies (advent) alimentat amb mandarines, 

xocolata, fruits secs … 

Cal tractar be el Tió, perquè, el dia assenyalat ofereixi 

els seu empatx, a cops de bastó i fent regals. 

 

A VINT I CINC DE DESEMBRE/ FUM, FUM, FUM. 

 
A vint i cinc de desembre 

fum, fum, fum 

Ha nascut un minyonet 

ros i blanquet 

Fill de la Verge Maria… 

 

La primera estrofa serveix per situar-nos en l’escena 

nadalenca de l’establia. 

És sense cap dubte la cançó catalana de Nadal més 

popular. 

Ja la trobem en manuscrits de finals del segle XVIII i 

XIX. 

 

  

Actualment al Google l’entrada ”fum fum fum” ens 

condueix a més de 50.000  pàgines web. 

Són incomptables els arranjaments que n’han fet arreu 
del món, amb traduccions a diverses llengües.  
 
EL NOI DE LA MARE 

 

-Què li darem a’n el noi de la mare   

què li darem que li sàpiga bo? 

Panses i figues i nous i olives  

Panses i figues i mel i mató… 

 

És alhora una cançó de bressol i una cançó de Nadal. 

D’entrada la lletra sembla clara:un diàleg de pastors que 

van a oferir llaminadures d'hivern al Nen. 

El tòpic pastoral d'aquesta cançó es concreta en els 

nombrosos fulls volants que se n’editaren durant el segle 

XIX i en la presencia inexcusable dels  cançoners de 

Nadal de,l segle XX, i en tots els discos, concerts de 

Nadal i ambientacions musicals nadalenques. 

 

En el llibre : EXPLICAM UNA ALTRA CANÇO (Tió, 

Nadal, i Reis)  de Jaume Ayats hi trobarem més 

explicacions i més cançons .Molt interessant! 

 

Dons,afinem la veu i cantem molt durant aquestes Festes. 

 

BON NADAL! 

 
 

 

 

AVISOS 
 

 DIA 1 A LAS 20.00 H. REUNIÓN PADRES  
DE CONFIRMACIÓN 

 REUNIÓ CAFÉ AMB LA BÍBLIA, DIA 11 A 
LES 18H 

 DIA 11 A LAS 20.00 H., EN LA MISA, 
CONFIRMACIONES 

 Sábado día 18 :  
 FIESTA DE LA LUZ 
 FIESTA VOLUNTARIOS COMEDOR DE 

EMAUS 
 BENDICIÓN DEL PESEBRE 
 CENA DE PADRES DEL ESPLAI  

 

☛ DIA 19 NO HAY MISA EN SANT EUGENI 

☛ MISA EN EL PILAR A LAS 19.00 H. para 
celebrar los 25 AÑOS DE SACERDOTE 
de Mn. ENRIC TERMES, vicario de las 
parroquias Sant Eugeni y MD del Pilar  
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ESPERANT NADAL 
 

Han passat setmanes des de la celebració de la festa de Tots Sants i la nostra tradició dels  panellets, 
castanyes i moniatos amb la família. I també fa uns anys amb unes festes de tradició celta, que els 
irlandesos van dur a América: el Halloween. Aquesta festa a molta gent no ens agrada, però entre el jovent i 
la canalla ha calat molt fort. Això de disfressar-se de calaveres, zombis,  bruixes i bruixots, dimonis i d’anar 
fent  por pels carrers i la xicalla demanant caramels, els fa molta gràcia, fins al punt que si els preguntes que 
celebrem a la festa de tots Sants et responen: el Halloween!!!  Ens agradi o no, ha vingut per quedar-se. 
El dia següent recordem als nostres éssers estimats difunts, pregant i visitant els cementiris amb  flors... 
L’església convida a pregar a les misses en el seu record. Descansin en la Pau del Senyor. 
I després quina festa bé? No Nadal encara no, primer arriba el 8 de desembre en el que celebrem la  
Puríssima Concepció de Maria, el 6 és la festa la de la Constitució, i junts en segons quins dies cauen, es 
forma un llarg pont, com aquest any, molt propici a vacances i viatges, i oblidava el Black Friday, dia del 
consumisme... i el gran recapte d’aliments pels que tenen necessitat de tot. 
Però per fi, arriba Nadal !!!, que com fa anys us recordo, és molt “tossut” i sempre ve el 25 de desembre, i jo 
que soc tossuda us en escric quelcom. Penso en el Nadal de la meva infantessa, a la post guerra, tan 
austers, però tan viscuts: el pessebre, les nadales  la missa del gall, les neules, els torrons, l’escudella de 
Nadal i els canelons de Sant Esteve, el “xampany” baratet i la família reunida a taula. També recordo que 
amb el pas dels anys, anàvem a la fira de Santa Llúcia a buscar molsa, grèvol i alguna figureta pel 
pessebre, i ja hi havien avets per guarnir, teníem els mateixos àpats, però més condimentats, els torrons de 
millor qualitat i el cava “Codorniu”, fèiem cagar el tan nostrat Tió i rebíem un petit obsequi. I ara, que tenim 
més del que volem tot ha canviat, Nadal són les vacances d’hivern, de viatges o d’esquiar. 
I aquest any quin Nadal tindrem ?  Després del Nadal passat durant la pandèmia amb les finestres obertes, 
anorac i mascareta, però feliços de poder retrobar-nos reunits a taula després del llarg confinament, crec 
que retornarem a la normalitat anterior, però aquest Nadal podria ser més auster per una sèrie de motius. Hi 
ha hagut una caiguda del consum  per la pèrdua de poder adquisitiu, per l’atur, l’Erte, la inflació, els preus al 
alça de la llum, dels aliments i la seva possible escassetat pel col·lapse del transport marítim. I hi afegirem 
l’encariment normal durant la temporada nadalenca. Per tant preocupa no poder tenir tants  productes: com 
electrònics, esportius, joguines i lleure i també alimentaris procedents d’altres països  Per tot això i més es 
frenaria el gran consum anual nadalenc. 
 

Els carrers estan preparats per a la gran 
lluminària que atreu compradors. Els 
supermercats ens ofereixen torrons, 
neules, bombons, “panettones” i menges 
de luxe a uns preus abusius. Els 
magatzems ens recorden comprar regals, 
perfums i joguines. Per tant ara és el 
moment de plantejar-nos un Nadal més 
auster, no cal gastar en coses supèrflues, 
ni de luxe, ni tantes joguines per ser feliç. 
Pensem en les moltes famílies que no 
tenen el necessari per sobreviure !!! 
Només ens cal recordar les paraules dels 
àngels anunciant amb joia el naixement de 
Jesús: Gloria a Déu a dalt del cel i pau als 
homes de bona voluntat!!! 
Bon i Feliç Nadal per a tothom!!!     
                                                          

Montse Carreras 
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Horari Misses de Nadal 2021 

Divendres dia 24 de desembre:  
 19h Missa del "Pollet" Cripta del Pilar, amb el Cant de la Sibil·la 

 12 de la Nit: Missa del Gall a la parròquia de Sant Eugeni 

Dissabte dia 25 de desembre: 
 Missa a les 10 (català) i a les 12 h (castellà) en MD del Pilar 

 Missa a les 11 (català) i a les 13 h (castellà) en Sant Eugeni 

 NO HI HA MISSA A LA TARDA 

Diumenge dia 26 de desembre: 
 Missa a les 10 (català) i a les 12 h (castellà) en MD del Pilar 

 Missa a les 11 (català) ,a les 13 h (castellà)  i a les 20h (castellà) en Sant Eugeni 
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Activitats parroquials 
 

Amics parroquians: Us saludo des de la 

parròquia del Pilar, on passem tantes bones 

estones amb la Missa, el Rosari i les activitats 

de cada mes. Ja ens van donar fa uns mesos una 

Anti-Mercè, que per cert va presidir el gran 

"botellot" de la plaça d'Espanya, i ara esperem 

si també hi haurà Anti-Betlem... Això sí, 

dissenyat pels millors dissenyadors moderns, 

que res volen saber d'allò clàssic. Sort que a la 

nostra parròquia es farà el clàssic Betlem amb 

pastorets, rierols de paper de plata, i un cel 

lluminós sobre la Sagrada Família de Betlem. 

Ja podem contemplar la magnífica estrella que 

culmina la Torre de la Mare de Déu de la 

Sagrada Família de Barcelona i que 

s'inaugurarà el proper dia de la Immaculada. 

Quan s'il·lumini per primera vegada, de segur 

serà un esdeveniment colpidor. 

Aquests dies hem de recordar-nos-en dels 

pobres! Siguem generosos amb els nostres 

donatius de Nadal! 
 

Margarita Portabella 
 

 

VIDA CREIXENT 
 

S’APROPA  EL NADAL 

Enmig del tragit de la nostra societat i enlluernats  

pels llums anunciant  en molt de temps que arriba 

Nadal, ens deixem portar fàcilment, per viure’l 

corrent per no arribar en lloc. 

Estressats per comprar sense mesura, fent àpats de 

família, d’amics o d’empresa, regals per celebrar 

superficialment, Jesús, el teu Nadal. 

Jesús et demanem que la teva vinguda sigui motiu 

de goig però també de compromís per mostrar-te als 

altres. 

Fes que escoltem la teva crida per esdevenir 

persones noves amb el mateix buf de vida del teu 

Esperit! 

Buf d’AMOR per al nostre temps i per sempre.  

.  

AMELIA INGLÈS 
 

La propera reunió dels grups de Vida Creixent: 

 Serà a Sant Eugeni el dimarts 14 de 

desembre a les 17 h. 

 I al Pilar, el dimecres 15 de desembre a les 

17'30h.  

CLUB DE LECTURA  
 

Desembre 16, a les 19'45h  
(amb celebració del Nadal) 

 

 
 

 



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 

 

7 

NADAL I FAMÍLIA CRISTIANA 
 
Sóc el fill gran dels quatre d'en Francisco Baldrich i 
Lolita Guillén (+ 2006), des de fa quasi 50 anys vinculats 
a la Parròquia del Pilar. Actius parroquians, col·laborant 
a la Pastoral de la Salut i el meu pare també participant 
durant 40 anys, amb un escrit mensual amb el Butlletí 
Parroquial VEUS. Aquest currículum parroquial, ens 
enorgulleix a tota la família Baldrich Guillén. 
Des de fa an s  cada mes el nostre pare ha lliurat 
l  exemplar mensual de    S, a cadascuna de les quatre 
unitats familiars dels fills i altres coneguts. La seva 
vocació, iniciada amb la mare, de construir i mantenir 
una família cristiana, ha estat una tasca important, crec 
que amb resultat gratificant, per les tres generacions 
que anem darrere de ell. 
Sense cap presumpció, per què faig aquesta 
introducció, parlant de la meva família? 
El meu pare, actualment no està en condicions 
d'escriure com ho ha fet molts anys expressant el que 
sentia. Sí que segueix reflexionat i comentant-me. Ara 
us ho traspasso en aquest petit escrit. 
Estem a desembre, un mes on es celebra el Naixement 
de JESÚS, fill de la Verge Maria i Sant Josep, formant 
una FAMÍLIA, model per tots els cristians. 
Malauradament, hi ha cert desafeccionament amb el 
Nadal. Han perdut una mica 
del seu valor espiritual -cris    vivint l   van eli de  es s. 
Potser, la societat consumista actual, ha provocat una 
forta atenció comercial pels regals, vacances laborals 
d’hivern  etc  banalitzant el Nadal autèntic cristi . 
Però sí, el Nadal segueix sent uns dies de reunions 
familiars. Ara per la mobilitat professional i d  altres 
circumstàncies, fa que unitats familiars visquin lluny del 
lloc principal - central de la família . Aquests dies, 
viatgen per compartir el dinar de Nadal amb els 
estimats éssers. 
  raeixo l  oportunitat de poder fer aquesta pe ta 
exposició, que el meu pare (proper febrer, 100 anys) 
comparteix i ara no es veu capaç de escriure, però si 
ens transmetrà en el tradicional discurs FAMILIAR, el 
dia de Nadal. Ah!!! Davant del Pessebre ,després tots 
cantarem Nadales i el besnéts, recitaran les poesies 
tradicionals de Nadal. 
 

Francesc Baldrich, fill 
 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

DESEMBRE DE 2021 
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 dmc St. Eloi 

2  djs Sta. Bibiana 

3 dvs St. Francesc Xavier 

4 dss St. Joan Damascè 

5 DMG II d'Advent 

6 dll St. Nicolau 

7 dm St. Ambròs 

8 dmc La Immaculada 

9 djs Sta. Llogaia 

10 dvs Sta. Eulàlia de Mèrida 

11 dss St. Dàmas 

12 DMG III d'Advent 

13 dll Sta. Llúcia 

14 dm St. Joan de la Creu, doctor 

15 dmc Sta. Sílvia 

16 djs St. Josep Manyanet 

17 dvs St. Joan de Mata 

18 dss MD de l'Esperança 

19 DMG IV d'Advent 

20 dll St. Benjamí, patriarca 

21 dm St. Pere Canisi 

22 dmc St. Zenó 

23 djs St. Joan Kety 

24 dvs St. Delfí 

25 dss NADAL 

26 DMG St. Esteve - Sagrada Família 

27 dll St. Joan, evangelista 

28 dm Sants Innocents 

29 dmc St. Tomàs Becket 

30 djs St. Mansuet 

31 dvs St. Silvestre 
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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) 
☛ Domingo 19 de diciembre: Misa Valvanera 

12h, en la Cripta 

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 
(ambdós excepte festius ni vigílies de festiu) del 
curs escolar  de 19’30 a 20'30 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 
 (aquests serveis podrien tenir restriccions causades per la normativa anti Covid-19) 

PASTORAL DE LA SALUT 

Salus (sagraments urgents) tel. 93 202 06 96 
Tel. Esperança: 93 414 48 48 
St. Eugeni: P. Fermín Martínez  
 

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.  u eni 
Coordinadora: Sra. Rosa Pifarré 

 
COMEDORES COMPULSIVOS ANÓNIMOS -O.A. 
Dissabte de 19 a 21 h. al Pilar  tel. 619.85.79.15 
 

CÀRITAS 
Dilluns a divendres  de 17 a 20 hores al Pilar 
Sra. Anna Pérez (coordinadora) 
- Acollida de dilluns a divendres de 17 a 19h 
- Orientació laboral els dijous a les 17h 
 

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 

 

 

mailto:amicsdelsgois@gmail.com
http://assocamicsdelsgoigs.blogspot.com/

