
HORARIS DE MISSA:  
De dilluns a dissabte: 8.30h. Capella petita - català 
Dissabte: 19.30h D’octubre a Pasqua – català/20.15h De Pasqua a Setembre 
Diumenge: 9h (excepte juliol i agost) – castellà/11.30h – català/13h. – castellà 
Confessions: Dijous 12.30-13-30 i mitja hora abans de cada missa. 
Despatx parroquial: Dilluns i divendres de 19h a 20.30h 
Recollida de roba: Dilluns i divendres 18.30-21h. Diumenge de 8 a 13h (En d’altres 
moments, avisar abans) 

 
POEMA DE NADAL 
 
Hem bastit el pessebre en un angle 
del menjador, sobre una taula vella, 
el pessebre mateix de cada any 
amb la mula i el bou i l’Infant 
i els tres Reis i l’estrella. 
 
Hem obert innombrables camins, 
tots d’adreça a la cova, 
amb correus de vells pelegrins 
-tots nosaltres- atents a l’auster caminar de la prova. 
 
I en la nit del misteri hem cantat 
les antigues cançons de la mula i el bou 
i l’Infant i els tres Reis i l’estrella. 
 
I oferíem la nit amb els ulls i les mans. 
I cantàvem molt baix, amb vergonya potser 
de saber-nos germans de l’infant i de tots 
en la nit de la gran meravella 

 

             Miquel Martí i Pol  
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ANY NOU, VIDA NOVA 
Aquesta és una expressió que acostumem a sentir en començar un nou any, i 
que podem aplicar-nos aprofitant que ens trobem a l’inici de l’Advent: un nou 
any litúrgic que ens planteja canviar coses i preparar-nos per celebrar el 
naixement de Jesús, el nostre Salvador. 

Amb idea que ens pugui ser de millor ajuda, hem volgut donar nova empenta 
al full parroquial. Ara ens trobarem cada mes un full petit amb les informacions 
més significatives (sobretot referent a calendari d’activitats i celebracions), i 
un cop al trimestre aquest full, que volem enriquir amb les aportacions dels 
diversos grups que ens trobem sota l’aixopluc de la parròquia. 

En aquest primer hi trobem una presentació de l’assemblea de voluntaris del 
Projecte Sostre que es va realitzar el mes passat, i una explicació del dinar de 
Nadal que ja porta uns anys organitzant la comunitat de Sant’Egidio, també 
aquí a la Barceloneta. És una bona oportunitat per conèixer més el que fem i 
potser també de descobrir maneres de col·laborar. 

Un nou any també és un bon moment per fer balanç: ara ja he fet 3 anys al 
barri!! Estic molt agraït de com m’ajudeu en el meu servei. Encara avui molts 
em pregunteu com estic i com em vaig adaptant en aquesta, per mi, nova 
realitat. Moltes gràcies a tots!! Especialment per Mn. Toni Oriol, que ve cada 
diumenge per celebrar la missa de les 11.30h i estar amb nosaltres.  

I sobretot en aquestes dates tan significatives, tenim un record per Mn. Pau 
que aquest 25 de desembre ja hagués complert 102 anys i que, estic segur, 
des del cel, continua intercedint per aquesta, la seva gent. 

Que tinguem tots unes bones festes! 

Mn. Miquel 
  

 

PARRÒQUIA  
SANT MIQUEL del PORT 



 

Quan facis un dinar o un sopar, no h 

PROJECTE SOSTRE 
ASSEMBLEA VOLUNTARIS 2018 

El diumenge 25 de novembre es va a celebrar als local de la parròquia 
l'assemblea del voluntaris i voluntàries del Projecte Sostre, la llar d'acollida 
temporal pels nostre veïns més desfavorits que dormen als carrers del barri. 
Fa un any ens proposarem el repte de transformar l’estructura d'organitzativa  
del projecte, i amb totes les incerteses que un canvi tan profund pot comportar, 
hem constatat que les noves comissions creades han funcionat força bé. 
Enguany l’assemblea ha tingut un format una mica diferent, més dinàmic i 
participatiu al voltant de la pregunta: Què és Sostre? 
Sostre és els Residents, abordant el tema de les relacions, visionant un 
vídeo preciós que s’anomena VACIO ens hem adonat que tots tenim buits però 
també plenituds i hem confegit una figura plena de buits i plenituds que veieu 
a la fotografia. 
Sostre és un Espai, per reflexionar de quina manera ens agradaria viure 
l'espai de Sostre. Fa 25 anys que es va preparar l’espai i potser ha arribat el 
moment de fer petites millores a l’espia físic escolant les necessitats actuals. 
En 5 grups hem parlat de colors de parets, de la instal·lació elèctrica, la millora 
de la intimitat a l’habitació dels residents... Ens posem en marxa... 
Sostre és Nosaltres, amb un joc senzill, hem intentat creuar tota la sala 
sense trencar un cercle d'homes de paper, tots amb ulls tancats, significant la 
unitat d’esperit que condueix a l’acció. Després hem reflexionat sobre:  
 Necessitem alguna cosa de l’altre 

voluntari/a? Què? 
 T'agradaria més fer nit amb un persona 

desconeguda o amiga? 
 Com seria el teu company o companya ideal? 
 Que podria millorar a Sostre si fóssim un 

equip més unit? 
 Com podríem assolir-lo? 
 
Són preguntes importants, perquè només amb 
una forta i bona relació entre totes i tots, 
podem ser l'ànima d'un projecte com Sostre. 
Com podem crear relació sense conèixer què 
volem. sense vetllar per la qualitat del nostre 
estant junts a la vegada que fem voluntariat? 
Ser l'ànima de Sostre és això, ser un únic equip 
que s'agrada, s'aprecia i s'estima mentre 
desenvolupem la nostra tasca de sempre i com 
sempre, al costat  dels qui més ho necessiten.  

CONEIXENT LA PARRÒQUIA COMUNITAT DE SANT’EGIDIO 
Quan facis un dinar o un sopar, no hi cridis els 
teus amics, ni els teus germans, ni els teus 
parents, ni veïns rics. Et podrien tornar la 
invitació i ja tindries la teva recompensa. Més 
aviat, quan facis un banquet, convida-hi 
pobres, invàlids, coixos i cecs. Feliç de tu, 
llavors, perquè ells no tenen res per a 
recompensar-te, i la recompensa, la trobaràs 
quan ressuscitin els justos.      (Lc 14, 12-14) 

 

EL DINAR DE NADAL AMB ELS POBRES 
El dinar de Nadal amb els pobres és una tradició de la Comunitat de Sant’Egidio 
a la basílica de Santa Maria in Trastevere a Roma quan un petit grup d’ancians 
pobres van ser acollides a taula el 25 de desembre de 1982. Sant’Egidio és 
una família reunida per l’Evangeli, per això al Nadal, fem festa amb els pobres, 
els nostres amics i parents.  

Al dinar seuen a taula els amics que durant l’any trobem en el barri: ancians, 
famílies, nous europeus que són lluny del seu país d’origen, amics del carrer.  
Les visites o les iniciatives de solidaritat que es fan a partir de l’Escola de la 
Pau o el moviment de Visca els Ancians estan impulsats pels “Joves per la Pau” 
de Sant’Egidio.  

Amb els anys aquest “pessebre del segle XXI” es celebra en 78 països de tots 
els continents. És un contagi de bé, un pont de fraternitat que reuneix gent de 
totes les cultures i religions, una taula tan gran com el món. A Barcelona es 
celebra el  dinar a l’església de Sant Miquel del Port, a la basílica de Sant just 
i Pastor i en altres llocs arribant a ser més de 1300 persones a taula.  

El Dinar de Nadal es farà en molts llocs, especialment en llocs de solitud i de 
dolor com les presons africanes, les residències per ancians o discapacitats, en 
hospitals, fins i tot al carrer. Molts d’aquests dinars es fan en esglésies per 
significar que la taula de l’eucaristia s’allarga a la taula dels pobres, els 
germanets petits de Jesús. L’església és una casa d’acollida per a molts, lloc 
de pregària i de recer que reuneix a molts cada setmana al voltant de la taula 
de l’eucaristia.  

L’advent del Senyor es un temps l’espera. Els pobres esperen que canviï la 
seva vida, esperen la visita d’un salvador. En aquest temps preparem en el 
nostre cor un camí per la bona noticia de l’Evangeli i ens preparem també  per 
fer un gest de solidaritat i servei envers els més pobres. Tots hi podem 
contribuir perquè veritablement aquest sigui un Nadal diferent per a tothom.  


