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CREO EN LA RESURRECCIóN DE LA 

CARNE  Y  LA VIDA PERDURABLE 
 
Estamos ante el gran misterio de la MUERTE:   El 
gran dolor y  fracaso de nuestros valores 
materiales, el no entender ni  saber, el esconderse 
ante una realidad ineludible, que infantilmente, no 
queremos  aceptar, pero que no podemos discutir, 
ante la que nos sentimos indefensos, pequeños, 
humillados…  La Humanidad desde el comienzo 
de los tiempos, se habrá planteado las reflexiones 
anteriores. Y lo cierto es que, bajo el punto de vista 
humano no ha hallado respuesta. 
 
Muchos ante este hecho se rebelan, es una necedad 
decirlo, pero mientras aún no nos alcanza esta 
realidad, son tan insensatos que adoptan la 
posición  filosófica de no pensar, es la única 
manera  de  disimular su pequeñez y miedo,   
actúan como si los que fallecieran fueran  los 
demás… Pero los creyentes ¿Qué hacemos? 
 
La respuesta a estos ineludibles hechos, solo la 
podemos hallar en unas palabras realmente 
consoladoras, vivas, brillantes, llenas de Amor. Es 
el Señor Creador, el Padre, que nos habla. Porque  
precisamente, justo antes de la Celebración de la 
Fiesta de Difuntos, en nuestra práctica religiosa 
cristiana, en el día anterior nos sentimos 
esperanzado en la Conmemoración  de todos los 
Santos ¿cómo vamos a mantener nuestro temor? 
 
Leemos en  la 2ª lectura  de la Misa de la  
”SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS”, Jn 
3,1-3:“Mirad qué amor tan grande nos ha tenido 
el Padre para llamarnos hijos de Dios ¡pues los 
somos! El mundo no nos conoce porque no le 
conoció a El. Queridos, ahora somos hijos de Dios 
y aún no se ha manifestado lo que seremos. 
Sabemos que, cuando se manifieste, seremos 
semejantes a El, porque lo veremos tal cual es. 
Todo el que tiene esperanza en El se purifica a sí 
mismo, como  El es puro”  
 
Si creemos en este Padre bondadoso, que conoce 
hasta el número de los cabellos de nuestra cabeza, 

que nos recordó que valemos más que una pequeña 
avecilla… y que nos regaló  la maravillosa 
sencillez de SU ORACION, meditaremos tan sólo  
una corta frase que repetimos ordinariamente 
cuando la rezamos y  en la que no hemos  
desentrañado su significado y  decimos 
rutinariamente: “venga a nosotros tu Reino” y no 
entendemos que, con estas palabras, estamos 
rogándole que llegue  precisamente nuestra 
MUERTE pues con ella llegaremos finalmente a 
SU REINO. 

Tras la muerte, aparece una separación absoluta y 
definitiva Sin embargo,  el hombre ha sentido  
siempre la necesidad de despedir  a sus difuntos, 
con todo respeto, signo ya de nuestra  fe  en las 
palabras de Jesús: ”Yo soy la resurrección y la vida 
El que cree en Mi no morirá eterna-
mente”(Jn,11,25-26) 

La resurrección de los muertos es nuestro único 
futuro; somos cristianos por creer en ella, S.Pablo 
nos dice en (1 Co 15, 12-14. 20). ”¿Cómo andan 
diciendo algunos entre vosotros que no hay 
resurrección de los muertos? Si no hay 
resurrección de los  muertos, tampoco Cristo 
resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra 
predicación, vana también vuestra fe  ¡Pero no! 
Cristo resucitó de entre los muertos como primicia 
de los que durmieron” 

Con estas palabras nos llega una lección de 
esperanza dirigida a los cristianos turbados por la 
realidad de la muerte. El apóstol proclama la 
resurrección de Jesús y nos dice que implica 
nuestra propia resurrección.         
 

CM 
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de novembre de 
2016: 

 Que els països que acullen gran nombre 
de refugiats i desplaçats, siguin recolzats 
en el seu esforç de solidaritat. 

 Perquè en les Parròquies, sacerdots i laics, 
col·laborin junts en el servei a la 
comunitat sense caure en la temptació del 
desànim. 

 
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 dimecres no festiu 
ni vigília, 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 ni vigília 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. 
 

 
 
 

CORAL ESTEL 
 
Ja havíem anunciat en el Veus del darrer mes 
que dins del mes d’octubre la Coral Estel tenia 
compromeses tres actuacions. 
 
La primera cantada va ser el tradicional aplec 
de les corals del barri dintre del marc de la 
Festa Major, organitzat per l’Associació de 
veïnes i veïns de l’Esquerra de l’Eixample. Es 
va celebrar el dijous dia 6 a les 19:30 h. a la 
capella de la Mare de Déu del Roser, cruïlla 
dels carrers Casanova i Consell de Cent.  
 

Era una trobada de sis corals les quals van 
cantar amb el següent ordre: Coral Cent, Estel 
de la parròquia del Pilar, Musicwood, Ninu’s, 
Sant Josep Oriol i Barcelona Rainbow Singers 
que venia per primer cop a aquestes cantades.  
 
El concert va ser molt variat, sentint-se 
gèneres molt diversos, i amb sorpreses 
incloses com l’actuació d’un cantautor cantant 
una composició pròpia, actuació d’un saxofon, 
varis acompanyaments amb teclat, i escoltant 
un medley del musical El Rey León.  
 
El públic assistent, que sobrepassava el 
centenar de persones,va ser molt generós amb 
tots els aplaudiments, i especialment amb 
nosaltres, que havíem dedicat el concert al 
tema de l’amor, doncs en acabar la nostra 
actuació vàrem sentir alguns “bravos” que ens 
van omplir de satisfacció, i ens estimulen a 
intentar cada vegada a fer-ho millor. 
 
Al final tots els cantaires junts conduïts pels 
amics del Cor Ninus vam improvisar un 
Gospel cantant My soul says yes, al que s'hi va 
afegir tot el públic entusiasmat.  
 
Després del parlament de la presidenta de 
l’Associació agraint el servei a les religioses 
de la comunitat que ens havia acollit, i a tots 
els cantaires i públic assistent la seva 
participació, el coordinador de l’acte, i director 
de la Coral Musicwood,  senyor Alfons Miró 
va obsequiar a tots els directors amb unes 
imponents  flors de gira-sol. Moltes gràcies i 
fins l’any vinent si Deu vol.  
 
La segona actuació va ser la també tradicional 
participació de la Coral a la Missa Major 
parroquial de la diada del dia 12 d’octubre, 
festivitat de la Mare de Déu del Pilar, a les 10 
h.  a la cripta de la nostra parròquia. Aquest 
cop el mestre Miquel Saladrigues va proposar 
que els fidels assistents poguessin participar al 
màxim en tots els cants de la missa, i amb 
aquesta intenció es va confeccionar el 
programa dels cants, la majoria dels quals 
estaven en el cantoral de la Missa Dominical. 
 
Així en el programa havia els següents cants 
dedicats a la Verge Maria: Ave Maria de 
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Jacques Aracadelt, Noia del Poble de A.Taulé, 
i Himno a la Virgen del Pilar de Juan B. 
Lambert. 
 
La Eucaristia fou oficiada en català per Mn. 
Sauró, antic rector de la parròquia quan es va 
fundar la Coral Estel, i els nombre de fidels 
assistents en el moment de la comunió va  
aproximar-se a les 160 persones. 
Es va pregar en el memento dels difunts per la 
senyora Rosa Rifà germana del fundador de la 
Coral Estel, Àngel Rifà que fa poc temps que 
va lliurar la seva ànima al Senyor. 
 
Finalment el dissabte 22 va tenir lloc la XVI 
edició de la Tardor Coral que va consistir amb 
la tradicional trobada de corals, en la que 
enguany participaren a part de la coral 
amfitriona, la Coral de Sant Josep Oriol 
dirigida per Maria Capdevila i el Cor de 
l’Ateneu de Sant Roc dirigit per Marta Giralt.  
 
El concert es va celebrar a la cripta de la 
parròquia a les 19:30 h., i  consistí en la 
interpretació de 20 obres cantades per les 
corals participants, més tres cants comuns 
dirigits per cadascú del directors 
corresponents. Va obrir el concert la Coral 
Estel amb un programa variat, al que va seguir 
el Cor de l’Ateneu que disposa d’uns 50 
cantaires, molts d’ells joves, dels quals van 
participar una quarantena, acompanyats de 
percussió. i en tercer lloc la coral de Sant 
Josep Oriol amb una bona intervenció també 
d’un programa variat. 
 
Totes les interpretacions van ser premiades 
amb uns generosos aplaudiments per part del 
públic que va gaudir del concert. 
 
Finalment, la trobada va acabar amb el 
lliurament de flors i de trofeus i el tradicional 
lunch de germanor amb tots els cantaires i 
directors. 
 
La trobada es va anunciar en diversos mitjans 
de comunicació i la resposta del públic 
assistent va ser de unes 160 persones. 
 
Agraïm la col·laboració de les corals i 
l’assistència del públic tot i emplaçar-los fins 
l’any vinent per la propera Tardor Coral. 

 
 

Vida Creixent  
Els laics hem de ser corresponsables en 
l’església i en el món. 
El Papa Francesc el que valora en el laic es 
que està compromès en el cor de la vida social, 
en mig de noves formes culturals que es 
formen contínuament. És una lluita quotidiana 
per fer present la novetat cristina enmig d’un 
món canviant i a vegades hostil. També els 
laics hem de treure les conseqüències de tot 
això, perquè a vegades podem ser més 
clericals que ningú, ja sigui per evitar el risc 
d’una fe viscuda massa lliurament o perquè 
estem massa preocupats per guanya 
influències i poder dins les institucions que de 
jugar-nos-la en la missió. 
Newman reclamava un laïcat que no fos ni 
arrogant ni esvalotador, sinó que fos arrelat a 
l’Església, conscient de la seva riquesa i dels 
seus límits, capaç de donar comptes de la seva 
fe. No seria poca cosa, com demana el Sant 
Pare, que preveres i laics col·laboressin  per 
tot això. 
Us esperem a Vida Creixent per aprofundir en 
aquest tema de l’església i els laics en el món. 
La propera reunió del grup del Pilar serà el 
dimecres dia  9 de novembre (segon dimecres 
de mes), a les 17,30 hores. I amb el grup de 
Sant Eugeni la trobada serà el dimarts dia 8 
de novembre a les 17 hores (segon dimarts de 
mes). 
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ACTIVIDADES DE LA COFRADIA 
DE LA VIRGEN DE VALVANERA 

EN BARCELONA 
Mes de octubre  de 2.016 

  
Es de señalar en este mes de octubre el día 
12 en el que se celebra la festividad de la 
Virgen del Pilar, titular  de esta parroquia en la 
que se venera a la Madre de Dios en esa  
advocación. 
Los actos celebrados ese día revistieron 
especial solemnidad. La cripta mostraba un 
aspecto magnífico, repleta de fieles que 
acudían a honrar a la Patrona del templo. Es 
de resaltar la presencia de numerosos 
aragoneses,  incluidos los asociados del 
Centro Aragonés de Sarriá encabezados por 
sus directivos, con rondalla y joteros.  El 
Santo Sacrificio fue oficiado  por el Revdo.  
Monseñor Galtés, Vicario Episcopal de la 
Archidiócesis de Barcelona, que enalteció  en 
la homilía la devoción a la Santísima Virgen 
del Pilar.  Finalizada la Misa, los joteros 
interpretaron cantos regionales, y el Himno de 
la Virgen fue entonado por todos los 
asistentes que seguidamente   subieron al 
camarín para besar la medalla que pende de 
la imagen.  
Acudió a estos actos  para dar más realce a la 
celebración, nuestra Cofradía  en la que el 
fervor a la Virgen del Pilar es notable, quizás 
porque en La Rioja se venera también a esta 
última, hermanada, podríamos decir, con la 
de Valvanera, Patrona de la región y de la  
Diócesis de Calahorra, La Calzada y 
Logroño.  Es de resaltar que en la ciudad 
riojana de Alfaro existe una bonita y amplia 
ermita dedicada a la Virgen del Pilar a la que 
el 12 de octubre concurren numerosísimos 
fieles locales y de toda la comarca para 
expresarle su  devoción. 
Con motivo de la celebración anterior la Misa 
mensual de la Cofradía tuvo lugar  a 
continuación (o sea a las 13,30 horas)  en vez 
del último domingo del  mes, 30 de octubre,  
como correspondería normalmente. El 
oficiante fue el Revdo. Mn. Gabriel Carrió, 
Párroco de las Parroquias Patriarca Abraham 
y Sant Francesc d´Assís, y cofrade de 
Valvanera,  gran conocedor y colaborador de 
la Cofradía desde mucho tiempo atrás.  La 
homilía versó sobre la devoción a la Virgen en 
este día en sus advocaciones del Pilar y de 
Valvanera, ambas, como  hemos dicho, muy 
veneradas en La Rioja. Finalizado el Santo 

Sacrificio tuvo lugar la Visita Espiritual a la 
Patrona de la Cofradía, en su altar, con  el 
rezo de sus preces y beso de la medalla.      
Por último, en reunión de todos los grupos 
parroquiales los representantes de los 
mismos expusieron las actividades que había 
desarrollado cada grupo, haciendo mención la 
Cofradía de la instalación  de la cristalera 
artística que decora la capilla de nuestra 
Virgen y la iglesia en sí. Siguió a esta reunión 
una comida de hermandad y finalizo la 
jornada mariana con el rezo, a las 18 horas, 
del Santo Rosario, práctica realizada bajo la 
dirección de la Cofradía de Valvanera. 
                                                                          
                             Isidoro Samaniego, cofrade. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ESPACIO DE REFLEXIÓN 
 

No atesoréis  en la tierra, donde la 
polilla y el orín corroen, atesorad en 
el cielo, donde ni  la polilla ni el 
orín pueden corroer , ni los 
ladrones robar, Donde está tu tesoro 
está tu corazón (Mt 6,19-21) 
 

Señor, bendice mis manos para que 
sepan acoger sin aprisionar, recibir 
sin  poseer, dar sin calcular y 
sostener sin condicionar. 

NOVIEMBRE 2016 
 

CAFÉ AMB LA BÍBLIA 
 

El proper dissabte dia 12 de novembre 
a les 18h a la parròquia del Pilar. 
Tema: Isaïes i el Servent del Senyor. 
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QUÈ ÉS I QUÈ FEM AL DISA 
 
Soc Voluntària de Càritas del DISA 
(Distribució Solidària d’Aliments) i us faré 
una petita explicació de la tasca que fem. 
 
Les Parròquies de l’arxiprestat de Sant Josep 
Oriol donem resposta a les necessitats 
d’alimentació de les persones menys 
afavorides als locals de la Parròquia de Sant 
Isidor, situat al carrer Urgell, entre Rosselló y 
Provença. Hi ha uns 800 usuaris que han 
disposat d’aquest servei en els últims mesos. 
Participem un total de 14 parròquies. 
 

 
 
Els usuaris d’aquestes parròquies es posen 
en contacte amb els assistents socials de 
l’Ajuntament i de Càritas indistintament. Les 
dues vies estan connectades per no duplicar 
les ajudes. Es valora la situació econòmica i 
familiar d'aquestes persones. 
 
Segons els membres familiars al càrrec de 
l’usuari es determina la quantitat de punts de 
la que disposaran per poder ser canviats pels 
aliments. Els aliments tenen un cost mes baix 
en funció de la seva importància com aliment 
de primera necessitat i de la seva 
disponibilitat al magatzem. Per exemple: llet, 
arròs o pasta són més necessaris que la 
xocolata o els refrescos, tot i que es procura 
que hi hagi de tot per a què la tria lliure del 
usuari sigui real i sigui com fer la compra al 
supermercat habitual. Es té una especial 
atenció als mes petits ja que els bolquers i la 
llet maternal és de franc fins als dos anys. 
 
Quan l’usuari arriba, un voluntari el guia pel 
recorregut per informar-li de possibles ofertes 
o dels límits del producte, o de la mecànica 
dels punts en el cas de què sigui un nou 
usuari, etc. En aquest cas procurem que es 
trobi el mes còmode possible, que entengui 
que el rebem amb els braços oberts i que es 

troba en família, i que, per tant, ens pot 
preguntar el que vulgui, i l’invitem a venir amb 
tranquil·litat al DISA i als serveis de 
l'Arxiprestat com els robers o altres activitats 
de Càritas que posem a la seva disposició. 
 
Les entitats que ens subministren els aliments 
són: Banc d’aliments, Unió Europea, 
empreses, ajuntament, comerços, altres 
ONGs especialitzades i feligresos de les 
parròquies. Aquests darrers són especialment 
sensibles a les mancances puntuals d’alguns 
aliments especials com ara: oli, sucre, farina, 
llaunes de conserva, crema de xocolata o 
cacau en pols, i dia a dia rebem les seves 
aportacions. També són molt valuoses les 
aportacions al desembre de torrons i dolços 
donat que es fan lliuraments especials 
d’aliments pel Nadal. Des d'aquí els hi fem 
arribar el nostre profund agraïment, també en 
nom dels usuaris. 
 
Totes les tasques al DISA de transport, 
emmagatzematge, gestió de stocks, adminis-
tració, informàtica, reposició de prestatgeries, 
coordinació de voluntaris, rebuda de 
mercaderies, congelats, fruites i verdures 
fresques, i informació, acollida i acompanya-
ment dels usuaris, són totes realitzades pels 
voluntaris.  
 
Som un equip que ens ho passem molt bé 
mentre treballem per portar tot això a terme. 
Moltes gràcies perquè sense vosaltres no 
seria possible…i tampoc seria possible sense 
l’ajuda de Déu. 
 

Celia Castellet i l’equip parroquial de Càritas 
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CINE FORUM 

PARRÒQUIA DEL 

PILAR 
 
 

“LA DAMA DE SHANGHAI” 
Dimecres, 23 de novembre  

a les 19 hores 
 

 
 

Rita Hayworth i Orson Welles estaven casats 
quan en 1947 van rodar junts aquesta singular 

mostra de cinema negre 
 

 
 

 
 

JORDI SAVALL 
 

S'ha dedicat a la recerca de músiques molt 
antigues que havien quedat en l'oblit. Creador 
de grups musicals: "Hespèrion XXI", "La 
Capella Reial de Catalunya", "Le concert des 
nations". 
La seva feina inclou més de 230 discos, on hi 
ha música medieval, renaixentista, barroca... 
amb molta cura del patrimoni hispànic i 
mediterrani, i això li ha donat molts premis. 
Té una intenció de pau entre pobles, que ha 
estat avalada per la UNESCO. Internacio-
nalment ha rebut un munt de premis. Per 
exemple: el "Léonie Sonning", que es 
considera el premi Nobel de la música. 
Com a director d'orquestra té un gest sobri, 
buscant l'essència, la musicalitat de les 
partitures. 
Ell mateix és realista en quan a reproduir el so 
i l'esperit de partitures tan antigues, però la 
seva recerca, vocació i entrega de musicalitat 
històrica, que és font de coneixement de la 
mateixa història, és absoluta. 
Posseeix una tècnica enorme amb la viola de 
gamba. Ha seguit,  a la fi, un camí invers, 
diferent i històric d'aproximació a la música. 

                               
Víctor García Toldrà  

 

 



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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PASTORAL DE LA SALUT 
A les nostres comunitats parroquials fem quest 
servei de visita i acompanyament als qui viuen 
en la tardor de la vida. En aquests moments 
difícils en què les persones grans tenen 
limitacions, volem fer-nos-hi presents. 
Amb la nostra visita donem testimoni d'allò que 
creiem: fe en la dignitat de la persona humana. 
Fe en la vida que ens va anunciar Jesús, en 
l'eterna felicitat amb el Déu que tant ens 
estima: "Vaig estar malalt i em vas visitar" (Mt 
25,36). 
Si en sabeu d’ algú que podríem visitar podeu 
avisar al despatx parroquial (Sant Eugeni o el 
Pilar). 

 

 

 
 

 

      
                                               

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

CLUB DE LECTURA 
 

La próxima sesión del Club de Lectura será el día 
24 de noviembre (jueves) a las 19,45 horas y se 
comentará el libro 

 

 
 

Louis y Addie llevan gran parte de su vida siendo 
vecinos en la apacible localidad de Holt, en 
Colorado. Ambos enviudaron hace años y acaban 
de franquear las puertas de la vejez, por lo que no 
han tenido más opción que acostumbrarse a estar 
solos, sobre todo en las horas más difíciles, 
después del anochecer. Pero Addie no está 
dispuesta a conformarse. De la forma más natural, 
decide hacer una inesperada visita a su vecino : 
*Me preguntaba si vendrías a pasar las noches 
conmigo. Y hablar...*Ante tan sorprendente 
propuesta, Louis no puede hacer otra cosa que 
acceder. 
Al principio se sienten extraños, pero noche tras 
noche van conociéndose de nuevo: hablan de su 
juventud y sus matrimonios, de sus esperanzas 
pasadas y sus miedos presentes, de sus logros y 
errores. La intimidad entre ambos va creciendo y, 
a pesar de las habladurías de los vecinos y la 
incomprensión de sus propios hijos, vislumbran la 
posibilidad real de pasar juntos el resto de sus días 

 
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 ¡¡ 
 

SAGRAMENTALS 

OCTUBRE 2016 
 

BAPTISMES: 

 Maria Cambra Pazos 
 Elia Palao Bascones 
 Leonor Palao Bascones 
 Juan Armando González Hdez. 
 Eric Camarasa Taberner 

 

BAPTISMES: A St. Eugeni el tercer 
diumenge de cada mes (aquest mes serà el 
dissabte dia 19 de novembre a les 18 hores, 
i acollida el dilluns 14 de novembre, a les 
20 hores), i al Pilar segons demanda i 
disponibilitat.  

El dimecres dia 2 de novembre hi haurà 
missa en record dels difunts de les nostres 
parròquies: a les 19 h en el Pilar, i a les 20 h 

en Sant Eugeni. 
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HERMANDAD DE  

NUESTRA SEÑORA  
VIRGEN DE LA PEANA 

EN BARCELONA 
 

PATRONA DE BORJA (ZARAGOZA) 
=================================    
 
El pasado  Junio, la Hermandad Virgen de la 
Peana  publicó, a través del Veus, la 
celebración de la fiesta de su Patrona, la cual 
tiene lugar cada año,  durante el mes de Mayo   
 
 Es el mes de Mayo el dedicado a MARIA. Por 
ello los borjanos residentes en Barcelona 
socios de la hermandad, damos comienzo al 
mismo, trasladándonos a Borja para acudir a 
cuantos actos se celebran en honor de su 
Patrona, en especial a la Misa Solemne en la 
Colegiata de Santa María y al Rosario de 
Cristal, acompañando a la Virgen, con el 
estandarte que nos representa, en su recorrido 
por las calles de la ciudad. 
 
El segundo domingo, somos convocados a la 
que celebra la hermandad de Zaragoza en la 
Iglesia de San Nicolás de Bari, de las 
religiosas del Santo Sepulcro, de esta Capital. 
 
 El tercer domingo de Mayo, es cuando 
nosotros celebramos la fiesta  en Barcelona, y 
desde hace tres años en esta Parroquia del Pilar 
a la que tanto queremos, y que con gran cariño 
acogió nuestra petición para entronizar la 
imagen.  Ante ELLA, nuestra Virgen de la 
Peana, nos encontramos  los socios con gran 
alegría,  para  venerarla y darle gloria como  
Madre de todos los borjanos.  Desde el año 
1958, fecha de la fundación de la hermandad, 
la veníamos celebrando en la iglesia del 
antiguo Hospital de San Juan de Dios y más 
tarde en la del Hospital Clínico. 
 
Ahora, y después de tantos años,  nos sentimos  
orgullosos de formar parte de esta Parroquia y 
así lo manifestamos en el último encuentro.  
Allí quedó palpable la gran labor social y 

educativa de todos cuantos participan, y que 
llevan  a cabo el desarrollo de todas las 
actividades 
 
Cuando en nuestra Ciudad se nos requiere o se 
nos invita como hermandad, a celebraciones o 
eventos en los meses de verano, como son, 
conciertos, exposiciones, conferencias , 
coloquios y demás, siempre resaltamos, como 
aragoneses,  el hecho de que la Virgen de la 
Peana, Patrona de Borja,  este junto a la 
Virgen del Pilar, Patrona de Aragón. 
 
 Finalmente diremos, que el día 13 de 
Noviembre a las 12 horas, y en esta misma 
parroquia del Pilar,  celebraremos la misa de 
difuntos, en memoria de  nuestros socios, 
amigos y familiares,  así como por todos los de 
la Parroquia.  

                                                                             
LA JUNTA 
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SERVEI DE ROBER 
DE CÀRITAS 

 
El Servei de Rober a Càritas es fa possible 
gràcies a les donacions de Roba que ens fan 
les persones del nostre barri, a les 
instal·lacions de la Parròquia del Pilar i a les 
innombrables hores de feina de les 
voluntàries. 
 
Els usuaris habituals provenen del Menjador 
Social Emmaús, del DISA o dels serveis 
d'atenció social de Càritas que ens els 
deriven. Intentem que sempre siguin tots 
identificats per evitar que persones que no ho 
necessitin, o que provenen d'altres 
poblacions, facin servir inadequadament 
aquest servei. Així evitem els abusos dels 
desaprensius o les cues innecessàries dels 
nostres usuaris propis. 
 

 
 
Ens agrada rebre'ls amb alegria; els hi parlem 
com si fossin la nostra família o amics, els hi 
preguntem com els hi va, si hi ha alguna 
necessitat o problema afegit a la situació 
habitual; preguntem també quines necessitats 
concretes volen solucionar en quan a roba o 
calçat, o si necessiten coses per als nens o, 
en el cas dels nadons, si els hi cal algun 
mobiliari específic, com ara cotxets o 
qualsevol estri de puericultura. 
 
Obrim una fitxa per apuntar aquestes 
necessitats concretes i també per portar un 
mínim control del nombre d'articles que 
s'emporten. 
 
La roba sobra gràcies a la generositat de 
tantes persones, però nomes garantim el 
necessari a cada família i no volem que la 
roba que s'emportin sigui motiu de tràfic 

indiscriminat. 
 
Tenim en compte les circumstàncies de cada 
família,  els canvis de clima, o si són famílies 
joves amb nens, a on el desgast de la roba i 
sabates és major, o si tenen problemes 
ortopèdics, o de talla, etc. Avui dia atenem 
unes 80 famílies en total. 
 

 
 
Uns quants usuaris també fan aportacions al 
rober d'allò que no necessiten i és molt 
gratificant, per a ells i per a nosaltres, que 
participin amb la seva generositat. Fem un 
Servei d'Acollida a on el suport emocional i la 
atenció personalitzada és el primordial.  
 
Totes les sabates i la roba que no podem 
donar és porta a les instal·lacions que tenim 
de Càritas i a la Fundació Formació i treball 
de Sant Esteve Sesrovires amb un Servei de 
Recollida mensual o quinzenal. 
 
Els dies dels lliuraments als usuaris són el 
primer i tercer dimarts de cada mes (excepte 
en període de vacances). El primer dimarts és 
dedicat als usuaris d' Emmaús i el tercer 
dimarts per als del DISA. 
 
Moltes gràcies a tots! 
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DIES DE TARDOR 
 

El xafogós i assolellat estiu ja s’ha acabat. Els 
capvespres són més curts, la foscor de la nit arriba 
abans, la llum s’esvaeix a l’horitzó donant unes 
postes de sol en tota la gamma dels rogencs més 
espectaculars. 
 

Alguns arbres perden les fulles, unes comencen a 
groguejar, d’altres prenen diferents tonalitats 
vermelloses.  Però poc a poc van caient i al bosc 
s’hi forma una catifa multicolor què quasi no es 
gosa trepitjar. Tot el paisatge boscà s’ha 
transformat en un quadre de diferents taques de 
color, que ni la paleta del millor pintor podria 
igualar.  
 

Fresqueja, cauen plugims, què anuncien l’arribada 
del fred i l’ hivern ja és a tocar  El fort vent fa 
voleiar les fulles seques què han caigut dels arbres 
a les ciutats. El sol esmorteït, llueix encara la 
majoria de dies, només tapat, alguns matins, per 
grises boirines. 
 

La pagesia continua feinejant: els fruits de la 
verema ja són als cups i ens donaran els excel·lents 
vins de la nostra terra. Recullen i premsen al trull 
les olives, que ens regalaran el tan apreciat i gustós 
or líquid, també  fan la collita dels fruits secs: 
ametlles, avellanes, nous, castanyes, propis de la 
Mediterrània. 
 

El ocells migratoris comencen la seva volada cap a 
països càlids on passaran l’hivern i d’on retornaran 
quan s’iniciï el bon temps.  L’arribada de les 
primeres orenetes ens anunciaran que el fred 
s’acaba i el sol ja tempera el clima primaveral. 
 

Els camps han passat del verd brillant de la 
primavera al color torrat de la terra, com morta, 
què espera els solcs de les arades, la nova sembra i 
la pluja per revifar-se i donar abundós fruit quan 
estigui en saó a primers d’estiu. 
Aquest temps ens posa una mica malenconiosos i 
tristos. Malgrat tot,  per a mi és molt plaent 
passejar per la muntanya sota el dolç sol tardorenc 
i contemplar un paisatge de colors únics. 
 

Per cert, si no heu estat a la Fageda d’en Jordà a 
Olot a la tardor, us en recomano una visita.  És de 
somni, el terra encatifat de molsa, l’alçada dels 
arbres amb fulles multicolors formant un sostre 
emboirat per on s’escolen uns suaus raigs de sol 
que li donen un aparença màgica i trista i alguns 
dies paorosa i única. 
 

I el primer dia de novembre els cristians celebrem 
la festa de Tots Sants, la de la bona gent que ja 
gaudeix de la companyia del Senyor, sense que ni 
l’ Església ni cap Papa els hagi fet sants. Perquè al 

cap i la fi qui som nosaltres els homes per decidir 
la santedat? si el cor i l’ànima dels altres només els 
coneix el Senyor? I Ell ja decidirà... 
 

Recordo la flaire de les castanyeres en les seves 
barraquetes, ben abrigades, coent moniatos i 
castanyes que després per una pesseta compraves, 
tan calentones, embolcades en paperines de paper 
de diari !!! i panellets d’ ametlles triturades i sucre, 
ornats amb els fruits secs tardorencs, avellanes, 
pinyons... 
 

És una festa ancestral d’origen celta, poble 
ramader, que celebrava el retorn dels ramats als 
estables amb festes rituals que varen anar 
evolucionant cap el culte als avantpassats. 
 

A la prehistòria, quan els homes primitius van ser 
conscients de la seva transcendència i de la 
necessitat d’un esser superior, començaren a 
enterrar els seus difunts, senyalar el lloc on eren i 
fer rituals de record dels seus finats. I tot això 
consta en les més arcaiques cultures, ells tampoc   
oblidaven els seus difunts i nosaltres seguim la 
seva tradició.  
  

Any rere any es va introduint una festa forana, el 
Halloween, originaria d’ Irlanda, poble de cultura 
celta,  portada als Estats Units i aliena als nostres 
costums. de la que no en parlaré més… Per què, 
som tan amants d’arraconar les nostres festes i 
adaptar-ne de laiques d’altres cultures amb tant 
d’entusiasme?  Nosaltres ja tenim els nostres 
propis ritus: anem als cementiris a tenir memòria 
dels nostres difunts, obsequiar-los amb flors i 
pregar per ells. És la nostra tradició cristiana i no 
l’hem d’oblidar ni canviar per d’altres 
manifestacions que poc a poc és van imposant. 
 
Preguem pels familiars, amics i parroquians que 
durant aquest any ens han deixat i ja gaudeixen de 
la pau del Senyor. 
 

Montse Carreras 
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NOVEMBRE 
 

Litúrgicament parlant 
aquest mes s'inicia 
amb la Festa de Tots Sants 
 
Serà bo fer recordança 
dels avantpassats coneguts 
als qui Déu, Misericordiós, 
hagi donat bon repòs 
per tota l'Eternitat, 
a l'esperat paradís gloriós. 
 
Si són familiars propers 
amb qui anys varem conviure, 
memorem el seu bon fer 
per imitar-lo dia a dia. 
 
Davant Déu ells propicien 
que el cristianisme actual 
remogui les humanes consciències 
seguint el bé i rebutjant el mal. 
 
El dia següent a Tots Sants 
litúrgia de Difunts assenyalada 
per a què de forma especial 
dediquem precs i oracions 
als difunts que al purgatori estan, 
misericòrdia de Déu esperant 
i els porti a la Glòria eternal. 
 
Al tram final d'aquest mes 
s'inicien els diumenges d'Advent 
que ens preparen per al Nadal, 
festa cristiana molt principal 
que en els temps actuals 
descristianitzar es pretén, 
però que els cristians refermem! 
 

      Francisco Baldrich 
 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 

 

NOVEMBRE DE 2016 
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 dm Tots Sants 

2 dmc Fidels difunts 

3 djs St. Ermengol d'Urgell 

4 dvs St. Carles Borromeu 

5 dss Beata Maria Ràfols 

6 DMG XXXII durant l'Any 

7 dll St. Pere Poveda 

8 dm St. Toribi 

9 dmc Dedicació Basílica de Letran 

10 djs St. Lleó Magne 

11 dvs St. Martí de Tours 

12 dss St. Josafat 

13 DMG XXXIII durant l'Any 

14 dll St. Dídac d'Alcalà 

15 dm St. Albert Magne 

16 dmc Sta. Margarida d'Escòcia 

17 djs Sta. Isabel d'Hongria 

18 dvs 
Dedicació catedral 
Barcelona 

19 dss Sta. Matilda 

20 DMG Jesucrist, Rei de l'Univers 

21 dll Presentació Mare de Déu 

22 dm Sta. Cecília 

23 dmc St. Climent, papa 

24 djs St. Andreu Dung-Lac 

25 dvs Sta. Caterina d'Alexandria 

26 dss St. Joan Berchmans 
27 DMG I d'Advent 
28 dll Sta. Caterina Labouré 

29 dm St. Sadurní 

30 dmc St. Andreu, apòstol 
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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) (el diumenge 27 novembre 
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. 
Exposició del Santíssim tots els dimecres (no 
festius, ni vigílies de festiu) de 19’30 a 21 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 

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. Rosa Pifarré 

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 
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