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Bon Nadal !
Aquest any, amb “El Cant de la Sibil·la”
La nit de Nadal, la nit del 24 de desembre, a les 23:30 h, abans de la Missa
del Gall, podrem escoltar, per primera vegada a la nau de la nostra església i
gràcies al “Cor del Centre” Moral i Cultural del Poblenou: “El Cant de la Sibil·la”.
Fa més de mil anys que tenim vestigis del Cant de la Sibil·la que, tant en el
temps de Nadal com en el de Pasqua, feia ús de textos d’unes profetesses
paganes, anomenades Sibil·les a Grècia i a Roma, les quals -davant de grans
tribulacions- auguraven la vinguda final de la salvació. Aquests vestigis els
trobem des d’antic, també a Catalunya i a les Illes Balears, i la seva significació
fou creixent en tot el món cristià, de tal forma que Michelangelo, al pintar per
encàrrec papal la Capella Sixtina el segle XV, hi va incloure cinc Sibil·les
paganes, les quals havien predit d’alguna manera l’era cristiana. Més endavant,
però, el Concili de Trento del segle XVI va prohibir-ne la seva difusió per la seva
forma massa teatral.
La recuperació del Cant de la Sibil·la és molt
recent i es va iniciar a Catalunya a la basílica
de Santa Maria del Mar pel Nadal de l’any
1983, i després també a la parròquia de la
Bonanova i a la Catedral. La versió de la
Sibil·la catalana, que és la que farem, recorda
el Nadal en el seu primer verset a l’exclamar:
“Un rei vindrà perpetual vestit de nostra carn
mortal”, tot anunciant en la tornada que en:
“Al jorn del judici ‘parrà’ (es salvarà) qui haurà
fet servici (servei)”, on es posa de relleu la
importància del servei generós envers els
altres. L'any 2010, la UNESCO va declarar el
Cant de la Sibil·la, en la seva representació
mallorquina, com a “Patrimoni Cultural
Immaterial de la Humanitat”. Mn. Salvador Pié.

Ha mort mossèn Josep Serrano
El passat dijous 22 de novembre, al vespre, va morir mossèn Josep Serrano i Vidal.
La missa exequial, abans del seu enterrament, va ser el dissabte 24 de novembre, al
matí, a la Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol de Barcelona, on va residir
durant tots aquests darrers anys. Mossèn Josep Serrano tenia 84 anys i havia nascut
a Vilanova i la Geltrú. Va ser rector de la nostra parròquia durant 6 anys, del 1978 al
1984, d’on va marxar cap a les missions, a la diòcesi de Copiapó (a Xile), on hi va
estar durant uns 15 anys. Entre nosaltres, com a rector, ell va substituir a mossèn
Joan Soler Soler i va ser substituït per mossèn Francesc Mestres. A la nostra
parròquia va ser un autèntic dinamitzador en el camp de la catequesi i va deixar com a
empremta personal la Catequesi d’Adults. Quan va tornar a la nostra diòcesi va ser
rector de la parròquia de Sant Ignasi de Loiola. El seu germà, també capellà, mossèn
Jaume Serrano, va ser el primer rector de la nostra parròquia veïna del Patriarca
Abraham, a la Vila Olímpica, i durant uns anys també en va ser el nostre arxiprest.
Un bon mossèn de la residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol, i bon poeta, mossèn
Joaquim Vives, va escriure la lletra d’aquest poema-cançó de comiat que es pot cantar
amb la melodia de l’espiritual negre “La vall del riu vermell” (el podeu trobar als
nostres cançoners de “Missa Dominical”, en el número 55).
Vilanova va ser el teu niu poble i
tu de quatre germans el petit.
Vas entrar al Seminari de jove,
amb estudis ja fets i feliç.
Fas els últims estudis a Roma
i et fan guia d’un grup d’estudiants,
al “Taulat” fas la tasca més bona
i després vas a Xile a sembrar.
Copiapó fou la teva gran tasca,
uns vint anys formant grups cristians,
treballant amatent i amb confiança
fins que tornes aquí ben lassat.
“Sant Ignasi” ja veu ta baixada
i nosaltres ton viure penós.
Mica a mica t’apropes a Casa
on viuràs del teu Déu tot Amor.
_____________________________________________________________________

RECOLLIDA d’ALIMENTS
CAMPANYA de NADAL del 2018
- Necessitem menjar de primera necessitat: oli (d’oliva i d’altres), llet, sucs
de fruita, cafè soluble, purés i sopes preparades. Llaunes de tonyina i sardina

i conserves de carns, verdures, etc... - Necessitem menjar per a infants:
Sucre, cacau en pols, cereals,... Melmelades, fruits secs,... I necessitem
menjar de les Festes de Nadal: Galetes, xocolates, torrons i neules,...
Procureu mirar –sempre– les dates de caducitat de tots els aliments i no doneu mai
begudes alcohòliques. Si us és més fàcil, també podeu fer aportacions en metàl·lic,
que s’agraeixen moltíssim, per poder pagar beques d’infants (menjadors escolars
diaris, casals o colònies); com també poder comprar els aliments que més falta ens
fan durant tot l’any. Podeu deixar els aliments a les caixes que hi ha al costat dret de
l’altar, just abans d’entrar a la porta de la Sagristia. Recordeu que l’església s’obre
cada dia(!), des de dos quarts de vuit fins a les 9 del vespre; i el diumenge tot el matí.
També podeu entregar-ho en horaris de Secretaria. Moltes gràcies en nom del Grup
d’Ajuda Fraterna i de tots aquells que es beneficiaran de les vostre ajudes! La
tradicional Col·lecta de Nadal de Càritas Diocesana la farem el cap de setmana de
Nadal, el diumenge 23 de desembre. En les tauletes que hi ha al final de la nostra
església trobareu els sobres per col·laborar-hi.

Celebració comunitària de la Penitència-Advent 2018
L’Advent ens diu que hem de viure amb l’esperança certa que és Déu qui farà que la
vida humana sigui plena de felicitat i de pau per a tothom. Déu és el protagonista. És
Déu qui omplirà la vida del seu amor i del seu perdó i farà que tots siguem més
germans. Cal creure-ho! L’esperança està posada en Déu i no pas només en
nosaltres mateixos. Per això l’Advent convida a la conversió pel camí de l’esperança.
Preguntem-nos: – ¿Ens creiem de veritat que Déu ve a salvar-nos, i que és l’únic que
pot salvar-nos?
La celebració comunitària del Sagrament del Perdó d'Advent serà el proper
divendres 21 de desembre, a les 21:00 hores. Això no treu que, si algú desitja
celebrar aquest sagrament individualment (confessar-se), ho pot fer mitja hora abans
de cada missa, bo i demanant-ho a la sagristia, o a hores de despatx parroquial o
convenint un altre moment amb els mossens. Déu ve perquè ens estima, ve per
manifestar-nos el seu amor, per revelar-nos la seva misericòrdia.

I recordem bé... ---------------- CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA del PERDÓ
Divendres 21 de desembre, a les 21:00 hores.

 MISSA del GALL
Serà el dilluns 24 de desembre. Començarem a les 23:30 hores amb el “Cant de la
Sibil·la”, amb el Cor de Centre Moral i Cultural del Poblenou. I a les 24:00 h de la nit
començarà la Missa del Gall.
 MISSES SUPRIMIDES
- El dilluns 24 de desembre, NO hi haurà la missa anticipada de Nadal a les 20:00
hores del vespre a Santa Maria, sinó que aquesta missa serà la del Gall, a les 24:00
hores de la mitjanit. Amb tot, aquell mateix dilluns, per als nens i nenes i per a les
famílies joves amb infants, a les 20:00 h del vespre, a la parròquia del Patriarca
Abraham, a la Vila Olímpica, hi haurà la ja tradicional "Missa del Pollet".

- El dia de Nadal, el dimarts 25 de desembre, i el dia de Cap d'Any, el dimarts 1 de
gener, NO hi haurà la missa de les 10:00 h del matí, però sí que n'hi haurà a les
11:30 h i a les 13:00 h.
- El dilluns 31 de desembre sí hi haurà missa a les 20:00 h del vespre.

Breu calendari per al desembre del 2018 i gener del 2019
DESEMBRE del 2018
Dilluns

17

CONSELL PASTORAL, a les 21:00 h

Dimarts

18

PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h

Divendres 21

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA del PERDÓ a les 21:00h

Dissabte

CONCERT de NADAL, després de la missa, a les 21:00 hores,
a càrrec del “Duo Amoria”, amb Teresa Rojas, veu; i Raúl Sandin,
guitarra; i a favor de l’Oncolliga.

22

Diumenge 23

Col·lecta a favor de Càritas en la Campanya de Nadal

Dilluns

24

MISSA del GALL, a les 23:30 h, amb “El Cant de la Sibil·la” a
càrrec del Cor del Centre - NO hi haurà missa a les 20:00 h.
- Hi haurà la MISSA del POLLET,
a la parròquia del Patriarca Abraham, a les 20:00 h

Dimarts

25

NADAL - Misses només a les 11:30 h i a les 13:00 h.
- NO hi ha missa a les 10:00 h -

Dimarts

26

Sant Esteve. Només hi haurà missa a les 20:00 h.

Diumenge 30

Festa litúrgica de la Sagrada Família: Jesús, Maria i Josep

GENER del 2019
Dimarts
1 CAP d'ANY - Santa Maria, MARE de DÉU.
Misses només a les 11:30 h i a les 13:00 h
- NO hi ha la missa de les 10:00 h Diumenge

6

EPIFANIA (misses com tots els diumenges i dies festius)

Divendres 11

Reunió de Pastoral de la Salut, a les 17:00 h

Diumenge 13

Festa del BAPTISME de Jesús

Dilluns

CONSELL PASTORAL, a les 21:00 h

15

Diumenge 20

MISSA FAMILIAR, a les 11:30 h. amb els de Catequesi Confirmació

Dilluns

21

CONSELL PASTORAL, a les 21:00 h

Dijous

24

PREGÀRIA ECUMÈNICA a les 20:30 h a Santa Maria

- BON NADAL i FELIÇ ANY NOU 2019! –
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