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CREURE EN CRIST 
 

La Historia de la Humanitat es  magnífica es 

sorprenent.  Aquesta afirmació tan rotunda,  si 

la portem a nivell de la nostra vida particular, 

encara es mes sorprenent : Com es que estic  

JO aquí, com es que estem aquí? naturalment  

ens van engendrar els nostres pares i a ells els 

seus i així successivament... Es molt natural, 

es lo mes natural del món, certament  sota un 

cert punt  de vista una meravella, no existeix 

cap problema, però el problema, es perquè . 

amb las  immenses possibilitats de la formació 

d’un home hem nascut precisament nosaltres 

 El cert  es que,  al llarg del temps, moltes 

persones curioses i sabies ens han donat 

noticies dels seus estudis, de les seves 

reflexions i coneixements, de l’evolució de les 

especies , s’ha  a parlat del homo sapiens etc., 

etc., dels estels i planetes mes llunyans...  Molt 

interessant, però en el fons , per els que no 

som subtils  experts en aquest mon de la 

ciència aquests descobriments  i afirmacions 

ens serveixen de molt poc o de res. 

Sincerament, qui o què va decidir la nostra 

naixença? 

Però, dintre de tots els nostres dubtes,  de tot el 

nostre  neguit, podem dir  que si cerquem 

podrem  trobar una llum molt més difícil 

d’entendre però que hem d`agrair i  on podem 

nomes recolzar-nos: On hi ha la pau que 

busquem? 

                   

   EN LA FIGURA DE JESUS  

 I de Jesús se’n parla, se’n ha parlat, sen 

parlarà  i realment, sinó interessarà, el que es 

força  curiós, es que no deixaran de parlar-ne i 

ho faran en bé o en mal, però  la discussió  no 

tindrà mai fi. 

Ja sabem Jesús, “Jesús, el fill de Josep”, era un 

galileu dels anys 30, va néixer a Nazaret: Un 

senzill jueu de Galilea. No parlàrem de la seva 

vida, tots més o menys la coneixem. No farem 

discurs de les seves paraules, ja las hem oïdes, 

però sobre les quals,   el primer pensament que 

ens surt del cor, es que ens  sorprenen  i ens 
sedueixen , tal com deuria succeir a l’auditori  

que l’envoltava .Potser valdria la pena  ens 

preguntéssim  i com i perquè?  Perquè si  les 

seves paraules eren senzilles, els fets i 

problemes que  comentava eren ben  coneguts  

de tots? Si les seves paraules, voltaven entorn 

del quefer  i angunies de cada dia ? Per què 

ens preocupa la figura de  Jesús, fins al punt 

que hi ha que la negui ! 

 Si així no fos, res sorprenent  ens podria 

encuriosir  i sobre tot  la Persona de Jesús no 

hauria transcendit ni suscitat, ni aleshores, ni 

ara ,  tanta curiositat, interès,  estudi, amor i 

odi com realment  ha succeït i encara es el cas 

:  Però,  Jesús per nosaltres es Amor,  però per 

molts d’altres no ho podem negar, sembla que  

ha sigut i es motiu d`escàndol i mala volença , 

per què, i per qui? 

 Es que es pot dir que les paraules del Evangeli 

son una lluita aferrissada, contra la humanitat, 

contra l’home d’avui dia?  Una postura així, 

només es senyal de mala volença, ignorància i 

de falta d’honestedat.  
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Podem atrevir-nos, a donar una resposta a 

aquest escàndol? Sabem que podríem, però no 

ho volem dir, No som ningú, però  el que sí, 

ens reafirmem,  es  que el que ens manca, 

sobretot,  es una bona dosi de humilitat. 

Davant dels avenços de la ciència en tants 

diferents camps, ens hem de felicitar.  Es 

meravellós  , que poc a poc i de mica en mica 

s’alcin i descobriran noves  meravelles. 

Es què no podem admetre per orgull, que 

aquest  món tant meravellós  senzillament 

se’ns ha donat per pura gracia, precisament a 

nosaltres els homes i dones? El nostre orgull 

no ens permet entendre, que els  nous camps 

desconeguts de la ciència múltiple, la física, la 

química la medicina..., als que ens atansem i 

ens tindrem que atansar  son un do un regal?  I 

si son un regal, ja son nostres!   

Si tot l’anterior, mal explicat no ens convenç  i 

només ens enlluernen  els  guanys que se’n 

poden derivar ,el nostre servilisme i 

prepotència no es més que un acte d’hipocresia 

repugnant   : Avui el que regna es la nostra 

supèrbia i orgull.  I si es cert,  no serà  que 

aquestes últimes paraules,  son les que tantes 

vegades  ens guien i fem servir per distingir-

nos  i menysprear  els nostres companys de 

camí?  

I tristament així ho fem ! I si així es, la nostra 

vida només té una salvació es atansar-nos a 

Jesús 

Jesús  es el qui ens escolta, el qui perdona, el 

qui estima i el qui ens dona la força d’estimar 

als germans i el qui si el cerquem el trobem i si 

no el cerquem es ell el que ens troba a 

nosaltres. 

Ens jutjarà el Senyor? segur i que ens 

demanarà: has seguit el meu camí, has estimat, 

has perdonat?  TENS LES MANS BUIDES? 

 

MCT/CM 

 

 

 
 

 
 

PIANO (continuació) 
 

Arribem al romanticisme, segle XIX i principis 
del segle XX. Aquí cal fer una síntesi de dos 
grans compositors i virtuosos del piano: 
Frederic Chopin i Franz Liszt.  
Les seves obres  més importants queden 
emmascarades entre els anys 1835 i 1861. 
Entre les característiques de la seva música i 
musicalitat destaquen el dramatisme i el grau 
de dificultat tècnica (el virtuosisme).  
Són dos autors que no destaquen per les obres 
orquestrals, ni tampoc per a piano i orquestra. 
En van compondre, però, i algunes de ben 
conegudes com “Les Preludes” de F. Liszt. 
Però aquest no és el tema fonamental. La seva 
aportació fonamental són el virtuosisme i la 
passió, que queda palesa en obres “petites” (en 
el cas de Chopin): “Mazurques”, “Sonates”, 
“Estudis”, “Nocturns”, “Valsos”, etc...  
Destaca, entre d’altres la “Sonata per a piano 
nº 5 en Si menor” de Chopin. I d’altres casos 
claríssims de versions magistrals, que no 
nomenaré cap però que existeixen algunes. És 
molt cèlebre l’obra de Liszt “Estudis 
d’execució transcendental”; un exponent de 
màxima dificultat. 
Finalment, hi podríem afegir el conegut 
“Concert per a piano i orquestra nº1” de 
Txaikovski, amb un principi temàtic que tots 
memoritzem.  
Però a l’obra d’aquest darrer compositor, 
veritablement destaquen els seus ballets: “El 
llac dels cignes”, “El trencanous”... I simfonies 
... S’acosta ja el Nadal! 
 
 

Víctor García Toldrà 
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de novembre de 
2015: 

 Perquè ens obrim a la trobada personal i 

al diàleg amb tots, també amb els qui 

pensen diferent de nosaltres. 

 Perquè els pastors de l'Església, amb 

profund amor pel seu ramat, acompanyin 

el seu camí i animin la seva esperança. 

Al Pilar: Es resa el Rosari de dilluns a divendres a 
les 19,20 hores, i exposició del Santíssim cada 
primer divendres de mes a les 19’20 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  
La propera reunió del grup del Pilar serà el 

dimecres dia 11 de novembre, segon 

dimecres de mes, a les 17,30 hores. I al grup 

de Sant Eugeni la trobada serà el dimarts dia 

10 de novembre, segon dimarts de mes, a les 

17 hores. 

Vida Creixent és un moviment de gent adulta i 

gran que es reuneix per aprofundir la fe i 

compartir diversos temes d’actualitat i 

d’Església. Esteu tots/es convidats/des a 

participar-hi! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CORAL ESTEL 
Aquest mes d’octubre la Coral Estel ha estat més 
activa que de costum. 
El dijous dia 8 va participar en un concert col·lectiu 

que va organitzar l’associació de veïnes i veïns de 
l’Esquerra de l’Eixample amb motiu de la Festa 

Major d’aquests districte de Barcelona. Sembla que 
per tercer any es va ubicar a la Capella del Roser 
(Casanova - Consell de Cent).  

L’acte va començar a dos quarts de vuit de la tarda i 
hi van participar sis corals del districte que cantaren 
per aquest ordre: Coral Cent,  Coral Estel de la 

parròquia del Pilar, Coral de Musicwood, Coral 
Balmes, Cor de gospel Nino’s de Sant Eugeni, i Coral 

Sant Josep Oriol. Finalment es va improvisar un cant 
comú en forma de cànon i dirigits per la senyora 
Montserrat Tous a fi de que tots els cors cantessin 

junts, desitjant a tot el públic assistent una Feliç Festa 
Major. Com és normal els assistents que emplenaven 
per complet la nau del  temple van correspondre a 

cada una de les actuacions amb generosos 
aplaudiments. Un detall amable de la organització va 
ser el lliurament d’unes flors als directors i presidents 

de les entitats. 
 

El dilluns següent era la Festa de la Mare de Déu del 

Pilar, i la coral també va participar cantant com és 
habitual a la missa de les 10 de matí a la cripta, 
dirigits pel mestre Miquel Saladrigues i presidida 

enguany per mossèn Carles Sauró, antic rector de la 
nostra parròquia. Tots ens desitjàrem una Bona Festa 
sota la protecció de la Mare de Déu, la nostra 

patrona. 
 

El dissabte 24 seguint una tradició que va començar 

fa 15 anys vàrem celebrar la trobada de corals que 
anomenem Tardor Coral. Aquesta vegada eren 
convidats a la festa, les Coral Stella de la comunitat 

del Caputxins de Sarrià dirigits per Frederic Codern i 
la Coral Gymúsic de l’Escola del mateix nom 
ubicada a la Dreta de l’Eixample que estava dirigida 

per la titular Laia de las Heras. Aquesta coral ja havia 
participat en un intercanvi de concerts amb nosaltres 

l’any 2013. La Coral Stella va cantar en memòria de 
dos companys difunts recentment, un d’ells feia pocs 
dies i l’altra l’havien enterrat aquell mateix matí, els 

vam donar la nostra condolença i preguem per ells 
per un etern descans a la pau del Senyor. 
El públic que sobrepassava les dues-centes persones  

va demostrar amb els seus ambles i prolongats 
aplaudiments la seva aprovació i satisfacció. En 
acabar es va obsequiar com és costum als directors i 

representants de les corals amb unes flors i uns 
trofeus. I vam finalitzar l’acte amb un tradicional 

berenar de germanor amb el que confraternitzàrem 
alegrement els membres i simpatitzants de les tres 
corals. 

Que per molts anys puguem celebrar trobades com 
aquesta! 

BAPTISMES: A St. Eugeni el tercer 

diumenge de cada mes (aquest mes de 

novembre serà el dissabte dia 21 de 

novembre a les 18 hores), i al Pilar segons 

demanda i disponibilitat.  
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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). 
 

 

 

CAFÉ ENTORN A LA BÍBLIA 
 

Osees 5- 6,6 
 

 El Senyor jutja els habitants del regne del 

nord compost per Efraïm i Israel descendents 

de Josep i els acusa d'haver-se prostituït, es 

van aliar amb Assíria amb la qual limita a l'est, 

limitant al sud hi ha el regne de Judà. La 

situació geogràfica d'ambdós regnes no és 

favorable. La mateixa Assíria i Egipte són 

països grans i molt rics. No es pot sobreviure 

sense aliar-se o sotmetre’s a un d'aquests 

països. Però sotmetre’s no és només 

econòmica o socialment, es sotmeten fins al 

reconeixement dels seus déus, Déu retreu al 

regne del nord l'haver-se prostituït totalment i 

de fer la guerra fratricida als seus germans del 

sud. Amb aquesta aliança amb Assíria ataca 

Judà ... Però Judà també rep els retrets de Déu 

per haver-se aliat amb Egipte. Déu els retreu a 

tots haver engendrat fills bastards entre els 

països, i que aquests fills no segueixen els 

mandats de l'aliança amb el Senyor. Els diu 

que rebran el càstig, que seran desolats, que 

sobre ells vessarà com aigua la seva ira. El 

Senyor diu que els ha enviat profetes per 

moure els seus cors i que Ell vol amor i no 

sacrifici, coneixement de Déu i no 

holocaustos. 

 

Us esperem de nou el proper dia 14 de 

novembre. CANVI de LLOC:  ens reunirem 

a partir d’ara a la Parròquia Ntra. Sra. del 

Pilar. Carrer de Casanova, 175 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DILLUNS DIA 2 DE NOVEMBRE 

COMMEMORACIÓ DE DIFUNTS 

 

Misses en sufragi de tots els difunts de les 

nostres parròquies: 

 Mare de Déu del Pilar a les 19 hores 

 Sant Eugeni I, papa, a les 20 hores. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

† El domingo día 15 de noviembre a las 

12 horas, misa por los fieles difuntos de 

la Cofradía de la Peana en la Cripta 

de la parròquia Nª Sra. del Pilar. 

SAGRAMENTS/ALS 

OCTUBRE 2015 

 

BAPTISMES: 
 Lise Lavallade García 

 Yousset Antoine  Chediak Yammine 

 David Farfán Carrera 

 Elsa Isolda Gomis Calleja 

 Pol  Martí Simona 

 Karen Riera Vázquez  

 Santiago Ibars Bartrons 

 Hugo Samaan Bassas 

 

EXÈQUIES 
 Conchita  García 

 Manel  Broniquel 

 Amàlia  Parets 
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L’ ORANT 
DE  SANT QUIRZE DE PEDRET 

 
En l’article del passat octubre us parlava de la 

visita al museu Diocesà de Solsona on es troba 

aquest peça que és un misteri per a tots els entesos 

en art, per tant hi ha diverses hipòtesis per trobar el 

seu significat, encara que tots coincideixen en la 

seva singularitat i per això busquen una 

interpretació lògica a una imatge enigmàtica. 

 

Podríem dir-ne que és un misteri del preromànic. 

L’ Orant és una pintura mural originària de Sant 

Quirze de Pedret (Segle X), a la comarca del 

Bergadà i és la joia del Museu de Solsona, però 

també una de l’art preromànic català. 

 

És tracta de la figura d’un home amb barba i 

braços estesos, vestit amb una túnica i que ocupa 

un cercle decorat amb motius de ziga-zaga, el qual 

té al damunt, fora del cercle, un gran ocell singular. 

L’ Orant va sortir de Sant Quirze de Pedret en 

plena Guerra Civil per protegir-lo de la fúria 

revolucionaria  i ingressant al Museu el 1940. 

Aleshores n’era director mossèn Antoni Llorens 

qui en va fer la primera fitxa tècnica i qui va donar 

nom a la peça, interpretant que aquell home barbut 

amb els braços estesos era un orant en actitud de 

pregària.  

 

L’ actual  director tècnic  del Museu, Jaume 

Bernades, explica que durant anys molta  gent 

l’anomenava   el ninot de Pedret. 

I té la seva versió sobre la pintura, però pensa que 

per entendre-la s’hauria de llegir amb la mentalitat  

d’una època fosca, de transició entre món visigòtic 

i la invasió islàmica. Creu que és una icona amb 

finalitats catequètiques per explicar els fonaments 

de la religió. Al segle X no hi ha una cultura 

definida i les imatges de les esglésies són com els 

dibuixos animats d’aquell temps, com un mantra 

del preromànic. El cristianisme en aquells 

moments era molt diferent. Les seves esglésies 

eren un estol de pintures per alliçonar visualment 

una població majoritàriament analfabeta. 

La seva teoria  identifica el cercle que envolta l’ 

Orant amb el cosmos. “El cercle és l’univers en el 

que hi ha els quatre elements: L’aigua, el foc i 

l’aire, perquè l’home, és la terra, la humanitat 

atrapada en els quatre punts cardinals, que és el 

mateix que dir que l’home s’ha d’alliberar 

d’aquesta vall de llàgrimes i optar per l’eternitat, 

representada per un ocell amb plomatges diferents, 

símbol del món superior.” 

 

El catedràtic d’ Història de l’Art de Lleida Ximo 

Company fa una interpretació en que els mèrits 

artístics són importants: “L’autor de l’ Orant no té 

l’habilitat artística de Leonardo o de Miquel Àngel, 

però hi connecta perquè aquell home amb barba 

dins el cercle és com l’home universal de Viturbi o 

de Miquel Àngel. L’estil és simple, directe, de 

formes rudes però té gràcia, és fins i tot naif”.   

L’interpreta “com una criatura humana, l’home 

creador que disposa d’un món a la seva mesura” 

Creu que la pintura expressa “ el regal que fa Deu 

a la humanitat: creixeu i multipliqueu-vos, i 

sotmeteu la terra com diu la Bíblia” Existeixen 

moltes altres interpretacions més o menys 

agosarades sobre l’enigma d’aquesta figura.  

 

Aquesta pintura va sorprendre al mateix Joan Miró, 

qui seduït per la simplicitat i la força de la imatge, 

Miró tenia penjada a l’estudi una fotografia de l’ 

Orant. 

 

Ken Sano és un ciutadà japonès que es va instal·lar 

a Solsona fa més de vint anys, i només en arribar 

es va plantar davant d’aquest mural del segle X, 

confirmant la  fascinació que va sentir quan el va 

descobrir,  sent estudiant, en un llibre d’art català, 

a l’univesitat de Tòquio. Segueix anant tot sovint 

al Museu per contemplar aquesta meravella i es 

continua fent les mateixes preguntes que el primer 

dia. No desespera, creu que qualsevol dia 

solucionarà l’enigma. 

 

I  vosaltres, si voleu, i jo continuarem admirant 

aquesta obra fascinant, misteriosa però real, sense 

preocupar- nos massa del que el savis hi vulguin 

veure. És un home amb els braços oberts que ens 

acull en la pregària que dirigeix al Senyor. 

                                                                                               

Montse Carreras 
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ACTIVIDADES DE LA COFRADIA DE 

LA VIRGEN DE VALVANERA EN 

BARCELONA 

 

Mes de SETIEMBRE DE 2015 
  

El domingo día 27 septiembre, en la Parroquia de 
la Virgen del Pilar  tuvo lugar, conjuntamente  con 
el Centro Riojano de Barcelona,  la apertura  del 
curso 2015 - 2016  de cultos en honor a  Nuestra 
Señora de Valvanera, y a la vez    conmemorar la 
festividad de San Mateo, de gran significación 
para La Rioja.   
La Santa Misa, oficiada por  Mn. Ángel Jesús 
Navarro, se vio muy concurrida  por fieles  afectos 
a ambas instituciones, y el Coro de la Casa 
Regional  interpretó los cantos litúrgicos. 
En la  procesión inicial, la señora Presidenta de la 
Cofradía y otra dama eran portadoras de las varas 
de mando, y el señor Presidente del Centro 
Riojano, portador al Altar del estandarte de la 
Cofradía. Niños cofrades,  ataviados a la riojana, 
ofrendaron flores al Altar y a la Virgen. 
La homilía versó sobre el evangelio del Día, según 
San Marcos,   que  se refiere al “aperturismo “  de  
Jesucristo para hacer el bien a los hombres por 
personas que no sean precisamente de su grupo, y 
así lo hace saber a sus discípulos, que le habían 
denunciado a alguien que echaba demonios en 
nombre del Señor: “El que no está contra 
nosotros, está a favor nuestro” dice el Mesías.  
En el Ofertorio, el  Representante del Centro 
Riojano hizo ofrenda al Altar, y posteriormente a 
la Virgen de Valvanera,  del primer mosto de las 
uvas, símbolo de la  Vendimia, actualmente en 
pleno auge en La Rioja. 
Al finalizar la Santa Misa, tuvo lugar la 
acostumbrada Visita Espiritual a nuestra Virgen, 
en su capilla, con el rezo de sus preces,   canto del 
himno y veneración de su medalla.                    
 

Mes de octubre de 2015 
 

En el presente mes de octubre la Cofradía de 
Nuestra Señora de Valvanera ha sido objeto de 
dos convocatorias. La primera de ellas el pasado 
día 12 con motivo de la festividad de la Virgen del 
Pilar, titular de la Parroquia, contribuyendo con su 
asistencia a dar más realce a la celebración, 
juntamente con los habituales fieles y la colonia 
aragonesa, que también acudió a honrar a la 
Patrona no solamente de la Parroquia sino de 
Aragón, si bien la misa propiamente 

conmemorativa se realizó a las 11,30 horas. A las 
13,30 horas del citado día 12, tuvo lugar la Santa 
Misa en la que nuestra Institución estuvo 
presente, como acudió, asimismo, a la comida que 
con motivo de la festividad la Parroquia organizó, 
a cuyo ágape fue amablemente invitada nuestra 
Junta de Gobierno. Es de señalar la devoción que 
en La Rioja se siente por esta advocación de la 
Santísima Virgen, con varias iglesias y ermitas para 
su veneración, entre ellas la muy popular de El 
Pilar,  en  Alfaro,  en la que se lleva a cabo una 
solemnísima celebración, muy concurrida, 
también, por los devotos de toda la comarca, que 
se desplazan, algunos andando, hasta la localidad 
alfareña. Como cofrade de Valvanera, de 
Barcelona,  me sentí en cierto modo  
representante en dicha ciudad riojana de nuestra 
Cofradía.  
La Segunda convocatoria, para gloria de Nuestra 
Señora de Valvanera,  ha tenido lugar, como es 
habitual, el último domingo del mes, día 25, cuya 
misa, a las 12  horas, ha sido oficiada por Mosén 
Ángel Jesús Navarro, además de Párroco  
Consiliario de la Cofradía.  Se ha visto muy 
concurrida de cofrades  que han participado en la 
celebración eucarística en la forma acostumbrada: 
monaguillos y ofrenda de  las especies del  Pan y el 
Vino,  los más jóvenes entre los cofrades, y las 
oraciones y preces a cargo del cofrade  don 
Antonio Esteban. El Evangelio del día,  Domingo 
Trigésimo del Tiempo Ordinario,  ha versado sobre 
la cura por Jesús del ciego Bartimeo, de cuyo 
relato se destacan tres conclusiones: la situación 
de Bartimeo, ciego y mendigo; la firmeza de la fe 
de este hombre; y que esta fortaleza de fe 
permite, a quien la posee, ver la realidad tal como 
es.  La ceguera simboliza las tinieblas del espíritu y 
la dureza del corazón. 
Al finalizar la Santa Misa ha tenido lugar la Visita 
Espiritual a la Virgen, en su Altar, con rezo de sus 
preces, canto del Himno y beso de la medalla. 
Se da la circunstancia, en la diócesis de Calahorra, 
La Calzada y Logroño, que en este domingo se ha 
conmemorado el 50 aniversario de la 
proclamación de la Virgen de Valvanera  como 
Patrona de la Diócesis, por cuyo motivo se han 
llevado a cabo muchos actos conmemorativos en 
toda la circunscripción eclesiástica. 
Quedan convocados nuevamente los cofrades 
para el 29 de noviembre, a las 12 horas, que 
tendrán lugar los actos normales de cada mes.  

                                                                                              

Firmado: Isidoro Samaniego, cofrade 



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 

CINE FORUM 

PARRÒQUIA DEL 

PILAR 

Dimecres, 18 de novembre (19 h.) 

“Desayuno con diamantes” 

 
 
Dirigida al 1961 per 
Blake Edwards (“La 

pantera rosa”), 
la pel·lícula més 

emblemàtica 
d’Audrey Hepburn 

 
 

 

 

CLUB DE LECTURA 
 

La próxima sesión será el día 19 de 
Noviembre  (jueves) a las 19,45 horas, en la 
Parroquia del Pilar y se comentará el libro 

 
VESTIDO DE NOVIA 

de Pierre Lemaitre 
 

 
 

El autor, nacido en París, y ganador del 
Premio Goncourt 2013 es un escritor de 
reconocido renombre en el género de la 
novela policiaca. 
En "Vestido de novia" su principal personaje 
es Sophie Duguet, quien no entiende qué le 
sucede: pierde objetos, olvida situaciones, es 
detenida en un supermercado por pequeños 
robos que no recuerda haber cometido. Y los 
cadáveres comienzan a acumularse a su 
alrededor. 
No podemos desvelar nada más de este 
intrigante thriller para así mantener intacto el 
escalofriante placer de la lectura y la adictiva 
búsqueda de la verdad por parte del lector.  

 
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 ¡¡ 
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Comentarios sobre la Encíclica del Papa 

Francisco: LAUDATO SI 

   

  El Papa Francisco  en su última encíclica, se 

sitúa ante la maravilla de la Creación y se 

detiene especialmente en nuestro planeta. 

Dirige su escrito no solo a los fieles católicos 

sino a todos los hombres de buena voluntad  y 

nos pide que cuidemos la casa común 

 La Encíclica del Santo Padre,  es un escrito  

muy cuidado y documentado como puede 

deducirse de su extensa bibliografía. Nuestra 

pretensión es simplemente trasladar a las 

personas que no la han leído,  la inquietud del 

Papa por la posible mala utilización del poder 

que Dios nos ha concedido sobre la tierra. 

 En el Génesis se dice que Dios omnipotente 

creó la tierra y cuanto hay en ella, incluido 

naturalmente el hombre (Gen 1,31)  y Dios 

contemplando su obra dijo que todo era muy 

bueno 
 Se dice también en el Génesis que Dios hizo 

al hombre a imagen y semejanza suya, capaz 

de conocerse a si mismo y que lo puso en un  

jardín recién creado, para cuidarlo y y para 

trabajar en él como instrumento de Dios  
(Gen 2,15), es decir para vivir en armonía con 

él, tal como lo vio San Francisco de Asís 

 De estas frases deducimos que Dios pide al 

hombre que respete las leyes de la naturaleza, 

que tengamos una relación adecuada con 

nuestros hermanos y nuestro entorno ¿Cuántas 

veces nos hemos extasiado  ante paisajes 

maravillosos o ante  la fuerza, al mismo 

tiempo destructiva e imponente,   de una 

tormenta o de una erupción volcánica o ante 

tantas otras cosas? La Creación es una 

maravilla, pero el hombre se siente dueño y la 

usa como suya, incumpliendo a menudo las 

leyes que  Dios Creador le dio y  que le 

conceden un equilibrio. 

 Hasta  hace relativamente poco, se  guardó 

casi a  la perfección  este orden, pero en los 

últimos siglos el avance científico ha dado 

mayor poder a la humanidad, disponemos, ya 

hace desde hace tiempo  del motor  a vapor, el 

ferrocarril, el telégrafo, la electricidad, el 

automóvil, el avión, la industria   química, la 

medicina moderna, la informática, la 

revolución digital,  la robótica, la 

biotecnología, la nanotecnología… y nos 

entusiasmamos ante estos avances. Nunca la 

humanidad  ha tenido  tanto poder sobre sí 

misma y nada nos garantiza que vaya a usarlo 

bien. Si la actual tendencia continua, nos dice 

el Papa, este siglo será testigo de cambios 

inauditos de destrucción de los ecosistemas, 

cambios climáticos y calentamiento global, 

con la consiguiente  fusión  de los hielos 

polares y aumento en los niveles de los mares 

que inundarán las costas. 

La biotecnología bien orientada puede 

producir una gran mejora en nuestra calidad de 

vida pero este poder debemos manejarlo con 

justicia.  Pocos humanos se detienen en pensar 

que pueden causar cambios  que tendrán 

consecuencias ecológicas  e incluso a la largo, 

también económicas, que se traducirán en 

acontecimientos fatales esencialmente para los 

más débiles. Nos exhorta el Papa a que 

pensemos siempre en todas las consecuencias  

que pueden seguir a nuestras decisiones. 

  Por ejemplo, los monocultivos en sí, no son 

una calamidad, pero las simientes 

transgénicas, en general, son estériles, por ello 

cada año debe comprarse la semilla para la 

próxima cosecha a la industria que tiene la 

patente. Sin duda, este hecho lleva al 

encarecimiento del cultivo. Además con 

frecuencia se  despoja de sus tierras, a antiguos 

colonos para plantar la nueva simiente  que 

rinde mas. Naturalmente, deberíamos resarcir 

a los antiguos propietarios de las tierras  en  

sus vertientes económica y laboral para que no 

resulten sacrificados ante un bien para los 

demás. Debemos estudiar las consecuencias de 

nuestras acciones.  

Otro ejemplo, Se pensó en talar parte de la 

selva amazónica, en la creencia de que era una 

tierra muy fértil, pero en realidad  resultó una 

tierra bastante estéril, su gran rendimiento 

procedía del mantillo formado sobre los 

árboles ,por ello, a la tala siguió una cierta 

desertización. Por otra parte si talamos la selva 

amazónica prescindimos del gran productor de 

oxigeno del mundo, de su “pulmón”. Y  eso es 

un verdadero suicidio colectivo 

EL Papa Francisco  nos dice  que es 

imprescindible el acceso seguro al agua 

potable, ya que, es un derecho fundamental y 

básico de toda la humanidad, porque 

determina  la sobrevivencia de las personas.                                       

 Inconscientemente, hemos convertido 

nuestros océanos en vertederos, sin darnos 

cuenta de que la mayor parte del agua de 

nuestro mundo está en océanos y mares y que 
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también  viven ahí muchos de los animales 

existentes en el planeta, algunos de ellos aún 

desconocidos y por ello no estudiados. 

También en el mar existe el plancton 

inmensamente rico en antioxidantes y 

vitaminas. La contaminación daña de una 

manera casi irreparable a este tesoro aún 

escondido.  

Las barreras de coral equivalen a las selvas de 

la tierra y se están convirtiendo en cementerios  

debido a la contaminación que 

irresponsablemente vertemos en ellas. 

 Todas las contaminaciones se agravan por el 

aumento de la temperatura que hemos 

provocado por el consumo no regulado de 

energía. 

 Por otra parte, las mutaciones genéticas se han 

dado espontáneamente, desde el principio de 

los tiempos y sobreviven los mutantes mejor 

adaptados al medio, pero el Papa quiere que 

reflexionemos también ante el uso 

indiscriminado de la biotecnología  que da 

acceso a la mejora de razas vegetales y 

animales y hasta puede utilizarse en  la 

reproducción humana``. ¿Sabemos todas sus 

consecuencias? Deberíamos reflexionar muy 

profundamente sobre lo que estamos haciendo. 

 En cuanto a las posibilidad de la investigación 

sobre las energías emergentes. ¿qué limite 

ponemos a ellas?.El núcleo  de la tierra está 

muy vivo y a veces nos sorprende con su 

inmensa fuerza, ´Ejemplo de ello son los 

grandes terremotos, o erupciones volcánicas 

extraordinarias que  poseen una energía no 

conocida en absoluto por el hombre. 

Muchísimos siglos  antes incluso de la 

existencia del hombre, la erupción de un 

volcán ensombreció durante siglos la llegada 

del la luz del sol  a la tierra y cambió su flora y 

fauna. ¿Sabemos si  con nuestros ensayos 

atómicos podemos despertar alguna fuerza 

interior del núcleo terráqueo que provoque un 

cataclismo universal en nuestro planeta? 

¿Sería  posible que el propio hombre 

propiciara su desaparición?.. El Papa nos 

recomienda prudencia y justica social ante 

nuestras acciones 

 Con todos nuestros inventos hemos creado 

una basura que no sabemos degradar, Tenemos 

que trasladar ciertas sustancias a lugares 

apartados con el fin de que no contaminen ni 

molesten. 

Todos podemos ayudar aunque sea 

modestamente a cuidar  nuestro planeta, el 

Papa nos da una lista concreta: Apagar  las 

luces que no alumbran a nadie, Mantener 

temperaturas moderadas en   invierno bajando 

las calefacciones excesivamente altas y en 

verano no abusando de los aires 

acondicionados. En los transportes evitando 

los vehículos que circulan con uno o dos 

pasajeros y utilizando los transportes públicos, 

Separando debidamente los residuos en las 

viviendas, (reciclando), evitando el uso de 

plásticos y papel, reduciendo el consumo de 

agua, no cocinando más que lo 

razonablemente consumiremos… Todos 

debemos rechazar los ataques al medio 

ambiente, las comunidades tienen que cumplir 

ese deber de educación, de austeridad 

responsable, para el cuidado de todos los 

hombres y de su medio ambiente que está en 

grave peligro.   

Los problemas de fondo no pueden ser 

abordados ni siquiera  por un solo país, son  

problemas globales… Es importante, sin duda 

la programación de una agricultura sostenible  

y diversificada,  también el desarrollo de  

formas renovables de energía poco 

contaminante, la gestión de residuos, la 

conservación de recursos forestales o 

marítimos, el asegurar el suministro de agua 

potable para todos… 

Disfrutemos de nuestro bello mundo y 

procuremos que todos los seres humanos, 

puedan también disfrutarlo, seamos justos. El 

Papa Francisco nos invita a no ser egoístas, 

para que todos podamos vivir con dignidad sin 

dañar a nadie. Nos dice también que en el 

corazón de éste mundo, sigue presente el 

Señor de la vida que nos ama, no nos 

abandona y con su amor nos llevará a 

encontrar nuevos caminos. 

Tengamos siempre en cuenta que  EL 

DESAFIO AMBIENTAL QUE VIVIMOS. Y SUS 

RAÍCES HUMANAS, NOS INTERESAN Y NOS 

IMPACTAN A TODOS. NO  TODO ESTA 

PERDIDO PORQUE LOS SERES HUMANOS, 

CAPACES DE DEGRADARSE  HASTA EL 

EXTREMO, TAMBIEN PUEDEN SOBREPO-

NERSE, VOLVER A OPTAR POR EL BIEN Y 

REGENERARSE (Papa Francisco).     

 

CM 
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La adoración de la Stma. Trinidad y Todos los Santos de Alberto Durero, 1511 
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Pregar Déu 

 
L’ànima de tots nosaltres 

per el bé i el mal distingir 

precisa de l’ajut diví 

i el pregar és bon camí. 

 

Tot seguint la fe cristiana 

tota oració serà bona 

si es fa amb fe i amb confiança 

i la pressa no esborrona. 

 

Sens dubte és primordial 

anomenar el Parenostre 

el prec més universal. 

 

El Parenostre és pregat 

en tota la cristiandat. 

Cadascú en la seva llengua, 

per al Bon Déu adorar. 

 

Quan és poc a poc meditat 

en traurem millor profit 

amb el seu text acurat 

omplirà nostre esperit. 

 

Ara que celebrem Tots Sants 

recordem nostres difunts, 

familiars i coneguts. 
 

Preguem que Déu misericordiós 

els hi doni sant repòs 

per tota l’eternitat. Així sia. 

 

Francisco Baldrich 

 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

NOVEMBRE DE 2015 
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       

 
 

 
     

1 DMG TOTS SANTS 

2 dll Fidels difunts 

3 dm St. Martí de Porres 

4 dmc St. Carles Borromeu 

5 djs Beata Maria Ràfols 

6 dvs St. Pere Poveda 

7 dss St. Wilibrod 

8 DMG XXXII Durant l’any 

9 dll Basílica de Letran 

10 dm St. Lleó magne 

11 dmc St. Martí de Tours 

12 djs St. Josafat 

13 dvs St. Leandre 

14 dss St. Díego de Alcalá 

15 DMG XXXIII Durant l’any 

16 dll Sta. Margarida d’Escòcia 

17 dm Sta. Isabel d’Hongria 

18 dmc Dedicació catedral Barcelona 

19 djs St. Crispí 

20 dvs Beata Isabel Ferrer 

21 dss Presentació Mare de Déu 

22 DMG CRIST  REI DE L’UNIVERS 

23 dll St. Climent 

24 dm St. Andreu Dunglac 

25 dmc Sta. Catalina d’Alexandria 

26 djs St. Joan Berchmans 

27 dvs Beat Ramon Llull 

28 dss Sta. Catalina Labouré 

29 DMG I D’AVENT 

30 dll St. Andreu apòstol 
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EUCARISTIES 
Feiners: 20 hores (Castellà: dilluns, dimecres i 
divendres; Català: dimarts, 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. 
 

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) (l’últim diumenge de mes, el dia 

29 de novembre,  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. 
 
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. 
Secretaria: 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. Pili Florencio 

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 

 

Webs parroquials 

www.parroquiadelpilarbcn.org 
www.parroquiasanteugenibcn.org 


