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LA FRATERNIDAD 
 

Jesús nos dijo ”Amaos los unos a los otros como yo os 

he amado” Juan13,34., y nosotros… hemos llenado el 

mundo de desigualdad, Pobreza extrema, al lado de 

riqueza hasta insultante,  Guerras, hambre ,muertes , 

esclavitud ,niñas obligadas a casarse. Niños 

maltratados….Señor, eso no es indicio de amor 

  Jesús  encamino sus enseñanzas a vivir el amor con los 

hermanos, supo enseñar a vivir la fraternidad entre 

personas que de hecho, eran muy diferentes. Entre sus 

discípulos escogió a  Mateo, un hombre que servía a los 

romanos, pero escogió también a Simón el zelote, 

partidario de la lucha contra  Roma. Jesús les había 

llamado y ellos respondieron a esa llamada y ese hecho 

era superior a todo. 

 En nosotros existe esa misma llamada. Somos 

miembros de la misma sociedad, Nos encontramos en 

un mismo ambiente, pero somos todos distintos aunque 

destinados a ayudarnos y  entendernos. Jesús así nos lo 

pide muy esencialmente cuando desde la Cruz pide 

perdón para aquellos que le crucifican y hasta se reían 

de EL Esta actitud, es obra de su amor que es divino, no 

existe ninguna debilidad en sus acciones. Por eso nos 

pide con insistencia Sed perfectos como vuestro Padre 

celestial es perfecto (Mt 5,48) 

Jesús no nos quiere solos… hasta cuanto envía a sus 

discípulos a predicar los envía de dos en dos, pero… la 

realidad es que nuestro corazón encierra dinamismos 

contrarios al amor fraterno  Decimos que tenemos fe y 

sabemos que sin la fe en Cristo no podemos vencer 

nuestras diferencias, hasta nos parece imposible cumplir  

nuestras deberes de cristianos, pero Jesús nos dio la gran 

herramienta,  acudir frecuentemente a El, especialmente 

en la Comunión 

El Hijo del hombre ha venido a servir no a ser servido, 

el amor fraterno es servicio y perdón… Les dice a sus 

discípulos que deben perdonar setenta veces siete… 

(Mt18,22) Sin perdón  fraterno no hay vida cristiana, es 

como el agua estacada que acaba pudriéndose. Porque la 

vida está llena de debilidades, de contradicciones de 

mezquindades,…de pecado 

 Jesús nos da unas pautas de vida fraterna y empieza de 

menos a más “No insultes a tus hermanos, el que 

insulta gravemente es digno del infierno”  Jn 13-34. nos 

pide respeto.  Pero eso es el mínimo no lo máximo y si 

lo cumpliésemos en nuestro trato diario sería más 

agradable. 

  Jesús … “Sigue diciendo sed perfectos como vuestro 

padre celestial es perfecto, hace salir el sol sobre 

buenos y malos y envía la lluvia sobre justos y 

pecadores” (Mt 5, 45) y nos dice también” No juzguéis 

y no seres juzgados, no condenéis y no seréis 

condenados… 

 Otras pautas  son: la  generosidad, la pobreza, el 

desprendimiento de los bienes terrenales, debemos ser 

capaces de compartir esos bienes materiales,  porque 

este  es el  gran signo, compartir con los hermanos que 

no tienen y también saber compartir las palabras y el 

tiempo, tener delicadeza con los demás. 

 Las actitudes de mansedumbre, humildad y respeto, 

propician un clima de confianza de los unos con los 

otros y son esenciales para seguir a Jesús  Violar esos 

principios es violar  la vocación cristiana. 

 Por todo esto te decimos: SEÑOR, necesitamos el 

AMOR, así, con mayúsculas, que Tú nos das. 

Necesitamos redescubrirte, en espacios que a veces 

parecen vacíos. Por eso te llamamos, en voz baja o 

gritando. Cada uno con nuestro acento. Suben hasta ti 

las voces del niño con sus primeras preguntas, del joven 

con sus primeras angustias, del adulto con inquietudes 

que van echando raíz, del anciano, que vuelve a ser un 

poco niño, pero más  sabio Así es que te pedimos 

 

Ven, Jesús a nuestra vida cámbialo todo. Llena los 

vacíos. Tranquiliza al espíritu inquieto. Levántanos si 

es que andamos caídos,  

Bájanos los humos si vivimos de espaldas a ti como si 

fuéramos dioses.  Señor, haz  que de golpe, una palabra 

o una imagen, se convierta en grito vivo para nosotros. 

No siempre nos es fácil hacerte sitio, en medio de 

nuestras vidas superpobladas. Tenemos que quitarnos 

muchas capas para acabar desnudos ante Ti, para que 

tu Verdad ponga un poco de sentido en nuestras 

seguridades y para que tu evangelio nos mueva hacia el 

prójimo. No es fácil, pero las veces que ocurre, todo 

parece mejor. Así que, Señor, ayúdanos   

 

INTENTEMOS PRACTICAR LA  FRATERNIDAD 

SIN RESERVAS 

CM 
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de febrer de 2017: 

 Acollir als necessitats. 

 Per aquells que estan aclaparats, 

especialment els pobres, els refugiats i els 

marginats, perquè trobin acollida i suport 

a les nostres comunitats. 

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. 
 

 

 
 

Vida Creixent  
 

La propera reunió del grup del Pilar serà el 
dimecres dia  8 de febrer (segon dimecres de 
mes), a les 17,30 hores. I amb el grup de Sant 
Eugeni la trobada serà el dimarts dia 14 de 
febrer a les 17 hores (segon dimarts de mes). 
 

Hem de saber compartir la nostra experiència 
de cristians. Evangelitzar significa senzillament 
compartir amb algú altre quelcom que porten 
el cor i que hem experimentat personalment 
com quelcom que dóna sentit a la nostra vida. 
No podem deixar de ser evangelitzadors, 
comunicadors de la bona nova de Jesús el 
Senyor, que ha fet estada a la nostra vida. Y 
fer-ho a temps aprofitant tota ocasió, 
començant pel propi testimoni. “ La joia que 
ve del Senyor és la nostra força”. (Nehemies, 
8,10) .  

  

CAFÉ AMB LA BÍBLIA 
 

El proper dissabte dia 11 de febrer 

 a les 18'30h  
a la parròquia del Pilar. 

 

 
 

Isaïes, 56 

Al tornar de l’exili, el poble israelita ha de 

reorganitzar la seva vida, es troba la terra 

dessolada i les cases derruïdes. Del Temple, 

restes. 

Es situen aquests fets cap el s. VI, al cap de 

poc del retorn del poble de l’exili babilònic. 

El profeta diu: “Respecteu el que és just, 

obreu el bé: la meva salvació es a punt 

d’arribar, es a punt de revelar-se la meva 

justícia”. Aquestes paraules semblen, en 

gran mesura, les de la predicació de 

Jesucrist.  

S’exhorta al poble a tornar a les pràctiques 

dels avantpassats, se’l anima a reconstruir el 

Temple i a tornar a les tradicions jueves.  

Llegint Marc, 15, la mort de Jesús, explica 

que “Llavors la cortina del Santuari 

s’esquinçà en dos troços de dalt a baix”, 

Retorna el dret de que no només els jueus 

podien entrar al temple, sinó que tot home 

bo i de bona intenció pot entrar al Temple i 

servir al Senyor, en poques paraules, tenir 

accés a Déu. 

Molt important la genealogia de Jesús que 

ens presenta l’Evangeli de Mateu al seu 

inici, a on se’ns ofereix el llinatge reial i 

messiànic de Jesús. 

 

Us esperem un cop més el proper febrer dia 

11 al Café entorn a La Bíblia. Anoteu la 

propera sessió a on es reflexionarà sobre: 
 

Anoteu la propera sessió a on es reflexionarà 

sobre: 
 

2017 
11 de 
febrer 

Isaïes, 

61 

L' ungit del 

Senyor 
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LOTERIA DE NADAL: PAGAMENTS 
 

- El  número 22636 ha estat premiat al 

darrer sorteig del Nadal amb 5€ per 
euro apostat.  

- Les paperetes venudes a les nostres 
parròquies de Sant Eugeni i El Pilar, 
doncs, han estat premiades amb 20€ 
per butlleta. 

- Els pagaments es faran cada dijous de 
18 a 20 h. al despatx parroquial 
d'ambdues parròquies i fins al dijous dia 
23 de març que serà el darrer dia de 
pagament. 

 

 
 

 

CORAL ESTEL 
 

Com és habitual cada mes de febrer fem un resum de 
les activitats que ha realitzat la Coral Estel al llarg de 
l’any 2016 que hem deixat recentment. 
Hem ofert 7 concerts del quals han estat 5 amb la 
col·laboració d’altres corals participant en trobades 
celebrades a diferents llocs, i en dos la coral va ser 
protagonista únic. El primer fou un Concert  de 
Quaresma a la nostra capella del Magnificat el 17 de 
mars i el segon un concert de Nadal cantat a la 
Residència municipal per a Gent Gran Francesc Layret a 
seva seu de la Gran Via. 
Els cinc concerts compartits foren: El primer el dia 26 
de juny a la Sala Catalunya del poble d’Avinyó 
participant a la IV Trobada de Corals d¡’Avinyo junt amb 
altres cinc corals, el segon fou amb motiu de la Festa 
Major de l’Esquerra de l’Eixample junt també amb cinc 
corals més a la capella del Roser situada a la cruïlla dels 
carrers Casanova- Consell de Cent; el següent fou la 
celebració de la nostra XVI Tardor Coral amb les corals 
convidades de Sant Josep Oriol i el Cor Ateneu de Sant 
Roc de Badalona;  els altres  
Restants varen tenir lloc el Nadal passat en dos dies 
consecutius, el nostre tradicional Concert de Nadal a la 
Capella del Magnificat cantant amb la Coral GEiEG de 
Girona a les cinc de la tarda per raons d’agenda de la 
coral invitada el dissabte 17 de desembre, i al dia 
següent a les set de la tarda vàrem cantar a l’Escola Pia 
de Sarrià convidats per la Coral Harmonia, titular de 
l’escola, i juntament amb la Coral Sons. 
Per altra banda hem cantat oficialment amb vuit 
misses, totes elles de característiques diferents. 
La primera, el 14 d’abril, en homenatge a la 
excompanya Amèlia Casas, que havia cantat amb 
nosaltres, des del temps de la fundació de la Coral i que 
es jubilà per raons de salut. 
El dia 16 d’abril celebràrem una missa amb baptisme, 
confirmació i primera comunió d’una catecúmena de la 
Universitat de Blanquerna presidida per el Vicari 
Episcopal Mn. Joan Galtés. 
El dia 9 de maig una missa en memòria del Sr. Josep 
Caudet amic i seguidor incondicional de la nostra coral 
també des del primer dia. 
El dia 2 de juny en ocasió de la visita del Cor parroquial 
de la població italiana de Seis am Schlern (Tirol italià) 
vàrem cantar conjuntament alguns cants. 

El 16 de juny en memòria de una antiga cantaire de la 
nostra coral la Carme Llavador, també de les 
fundadores. 
El 16 de juliol Mn. Nino va celebrar els seus 25 anys de 
sacerdoci i va concelebrar una missa en acció de gràcies 
a la cripta. Juntament amb l’Orfeó Laudate i l’orquestra 
d’ Arquitectura cantàrem uns goigs que s’havíen 
composat expressament per aquesta solemnitat. 
El 12 de octubre Festa de la nostra patrona la Mare de 
Déu del Pilar cantàrem a la cripta en la missa major 
parroquial a les 10 h. del matí. 
Finalment a la missa dita del “pollet”” el dia 24 de 
desembre, vigília de Nadal, a la cripta vàrem 
acompanyar i animar la celebració amb els nostres 
cants tradicionals. 
En el apartat de sortides podem esmentar al sortida a 
Avinyó per participar a la trobada del dia 26 de juny ja 
detallada abans. Com era dia de votacions la sortida es 
va limitar a la tarda després d’haver dinat. 
I també el dia 10 de desembre es va fer una segona 
sortida a la cripta i Colònia Güell en la que vam tenir 
l’oportunitat de cantar al bell mig de la plaça major de 
la Colònia i d’assistir a una primícia que va oferir a la 
cripta el Cor Geriona de veus blanques, gironí i famós 
per la seva participació en el programa concurs, segona 
edició, de “Oh happy day” de TV3. 
Confiem que aquest any 2017 puguem seguir en una 
trajectòria semblant. Actualment la coral la formen 21 
veus femenines i cinc masculines. Fem una crida a totes 
aquelles persones que els agradi la música coral que les 
acollirem amb molt de gust i seran benvinguts, tot i que 
si cal les podem ajudar en la formació musical 
necessària. 
En tota agrupació d’aquests tipus és necessari 
l’aportació de nous cantaires perquè en cas contrari 
cada any l’edat mitjana de tots nosaltres augmenta en 
un any. 
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EL CARNESTOTLTES 

MUSICAL 
 

Es repeteixen. I potser quan no es repetien 
tant, imitaven i copiaven. Sóc 
col·leccionista... 
 
Una mica de claredat i neteja! 
 
Els anys 50' (internacionals) van portar 
una vitalitat i un nou impuls per a la gent 
jove d'aleshores. Creaven una nova cultura 
musical, un nou fruit. 
 
En els anys següents la joventut va fer una 
recerca i una introspecció vital, amb valors 
i contingut. 
 
Als anys 70' tot es va espectacularitzar 
molt, amb unes collites musicals bones 
(els primers 70'). I dolentes a la segona 
meitat. Modes, decadència, agressivitat... 
 
I desprès... dispersió! Ja no es pot parlar 
de dècades, senzillament perquè no hi ha 
cap altra dècada que tingui encara ni que 
sigui un sol tret que les unifiqui!! 
 

Víctor García Toldrà  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTORAL DE LA SALUT 

 

La comunitat parroquial evangelitza als seus 
malalts i familiars acceptant-los i respectant-los 
tal com són. Així creixem com a comunitat a 
mesura que aprenem a atendre'ls amb 
sol·licitud, tot interessant-nos pels seus 
problemes, acompanyant-los en la seva soledat i 
pregant per ells i amb ells, amb un servei 
generós i fraternal. La solidaritat amb els 
malalts és un signe privilegiat d'amor que Déu 
ha confiat a la seva Església....  
 

Si en sabeu d’ algú que podríem visitar podeu 
avisar al despatx parroquial (Sant Eugeni o el 
Pilar). 
 

 

 

 

 

      

                                               
                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAGRAMENTALS 

GENER 2017 

 

BAPTISMES: 

 Víctor Massana Pujol 
 Laia Vázquez Garcete 
 Daniela Gómez Olivé 

EXÈQUIES 
† Maria Cèrvol 

 

BAPTISMES: A St. Eugeni el tercer 

diumenge de cada mes (aquest mes serà el 

dissabte dia 18 de febrer a les 18 hores, i 

acollida el dilluns 13 de febrer, a les 20 

hores), i al Pilar segons demanda i 

disponibilitat.  

 

El sábado día 11 de febrero de 2017 

LA CATEQUESIS SE HARÁ EN LA 

PARROQUIA DEL PILAR 

a las 19 h seguida de la misa familiar a las 20 

h. en la Cripta del Pilar con el grupo musical 

"La voz en el desierto". 

Ese sábado, día 11 de febrero,  la parroquia 

de Sant Eugeni permanecerá cerrada por la 

tarde para participar juntos de la misa en la 

Cripta del Pilar. En el Pilar sólo habrá misa 

de 20 h. en la Cripta, pues se traslada la 

misa de 19 h. habitual. 
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MISA Y CONCIERTO 
con 

 

LA VOZ DEL DESIERTO 
 

 

 

 

 

 

La Voz del Desierto es el grupo de música de la diócesis de Alcalá de Henares. Tres de 
los miembros de esta banda son sacerdotes católicos. Son conocidos en la música 
católica gracias a canciones como En clave natural o Misericordia Eterna. 

Está formado por Dani (voz), Julio (bajo), Rapo (guitarra eléctrica), Pedro (teclado), Jose 
(batería), Álex (guitarra eléctrica) y Curry (voz). 

 

Más información en:  www.lavozdeldesierto.es  

A través de nuestras canciones queremos evangelizar, es decir: 
anunciar a Jesucristo a todos los hombres y mujeres. 
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LA  FESTA 

DEL  PI  DE  CENTELLES 
 

A la bonica població de Centelles tinc una amiga 
amb la que durant més de 20 anys, quan vivia a 
Barcelona, férem catequesis a la parròquia de 
Santa Maria del  Remei a les Corts. 
Aquest any ens va convidar a la Festa del Pi en 
honor de la patrona del poble, Santa Coloma. 
I ho acceptàrem, el 30 de desembre de bon matí 
anàrem cap a Centelles a gaudir d’una festa 
tradicional i religiosa, molt interessant i 
sorprenent  
Els amics ens vingueren a buscar a l’estació i tot 
seguit amb cotxe enfilarem un bon tros de 
carretera fins el bosc. I allí va començar l’aventura 
i la sorpresa. El bosc ens rebé amb unes tronades 
de trabucs incessants, molta gent, la majoria amb 
barretina, envoltant petits focs a terra on en 
graelles coïen botifarra i torraven llesques de pa 
que s’anaven menjant. Nosaltres férem el mateix i 
a bona fe, que estava tot boníssim. El dia era fred, 
però amb un cel blau i un bon sol. 
Mentre esmorzàvem, una colla d’homes, que a les 
7 del matí oïen Missa a la parròquia, on comença 
la Festa del Pi, ara estaven tallant per la soca un 
gran i formós pi, que traslladaren, ben lligat i dret, 
com si encara fos en terra, sobre un carro tirat per 
dos bous.  
I bosc avall... acompanyat d’ un gran seguici, cap 
el poble fins a la Plaça Major, on va ser rebut amb  
l’ ensordidor soroll dels trabucs. D’ allí cap a la 
plaça de l’ Església, on l’esperava una gentada que 
omplia tot l’espai i l’escalinata que condueix a la 
porta de la parròquia,  sense cessar ni un segon el 
retronar dels trabucaires, la forta olor de pólvora i 
la música d’una banda.  
De cop parà la sorollada, i començaren a deslligar 
el Pi que dret i a braços el baixaren del carro i poc 
a  poc pujaren els esglaons entre els crits d’ànim i 
aplaudiments dels que allí estàvem. En arribar a la 
porta, un dels homes s’enfilà fins la capçada del pi 
i agità entre gran cridòria la seva barretina i l’arbre 
com si fos un ésser viu, començà a ballar girant 
sobre ell mateix, en mig dels aplaudiments i els 
cants dels assistents. 
Després l’inclinaren per entrar a l’església i tota la 
gent darrera  per participar del  moment més 
emocionant de la festa. Amb l’ajuda d’una politja i 
un ganxo l’ hissaren sobre l’altar de cap per avall 
davant la imatge de Santa Coloma. De les fulles hi 
penjaven neules, galetes i pomes. 

I en aquell moment tota la gent  es posà a cantar 
les cinc estrofes dels goigs de Santa Coloma, i a mi 
quasi se’m sortiren les llàgrimes en veure la 
devoció que la vila té per la seva patrona. 
El Pi restarà allí fins el dia de Reis, quan el 
despenjaran i es repartiran les branques entre els 
vilatans i el grup d’homes, els “galejadors” que 
posen tota la seva força i estimació a la tradició 
per la festa i que per a ells és un honor poder-la 
fer. 
I ara us preguntareu i tot això quin significat té?  
El culte als arbres és ancestral, prové  de cultures 
arcaiques i està per tot el món.  Aquesta 
celebració es creu que ve d’antigues 
reminiscències del culte al arbres i rituals de 
fecundació relacionats amb el solstici d’hivern i la 
regeneració de la natura. A Centelles se’n té 
constància a partir del març de 1620, quan 
arribaren les relíquies de Santa Coloma, Verge i 
Màrtir i aquesta celebració fou dedicada a la 
Santa, encara que fos anterior com a festa pagana, 
portada pels fundadors de la vila d’origen franc, 
durant la reconquesta.  
I aquesta Santa Coloma, qui és?   
La seva història té més de llegenda que de realitat, 
nascuda a Hispania el 257, es traslladà a Sens, 
França, on per declarar-se  cristiana,  Aurelià la feu 
cremar lligada a un arbre (un pi?) i com en sortí 
il·lesa la varen decapitar en un bosc el 273.  Una 
manera de nuar-la amb la festa pagana del Pi, 
arbre sagrat en totes les civilitzacions antigues. Si 
ho pensem, Jesús va morir crucificat en el tronc 
d’un arbre, que pels cristians no és un mite, sinó 
una realitat de Salvació. 
A Catalunya la seva veneració s’estengué i tenim 
molts pobles que porten el nom de Santa Coloma 
(de Gramanet, de Farners, de Queralt, de Cervelló, 
de Sasserra....)  
La festa té dia fix el 30 de desembre, vigília de la 
celebració de Santa Coloma, igual que Nadal o 
Sant Joan, les quals provenen de festivitats 
primigènies paganes cristianitzades. 
Si en teniu ocasió us recomano participar en tot el 
seu ritual, té tot el gust d’una festa ancestral. 
I ara demanem a Santa Coloma la seva protecció, 
resant la tornada dels seus goigs. 
 

Patrona de Centelles 

Coloma, ocell del cel 

Guieu vers el camí de les estrelles 

Aquest poble fidel.                                                                       
 

Montse Carreras 
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ACTIVIDADES DE LA COFRADÍA DE LA 
VIRGEN DE VALVANERA  

 
Mes de diciembre de 2016 

 
Tal como se había programado, el domingo día 18 
del mes de diciembre, tuvieron lugar en la Parroquia 
de Nuestra Señora del Pilar, por parte de la Cofradía 
de la Virgen de Valvanera en Barcelona,    la 
celebración, con gran asistencia de cofrades y otros 
fieles, de los actos preparatorios para conmemorar la 
Navidad 2016. 
 
Ofició la Santa Misa Mn. Ángel  Jesús  Navarro, 
Rector de la Parroquia, y consiliario de la Cofradía. 
Con anterioridad,  Niños cofrades fueron portadores 
de la imagen del Niño Jesús al presbiterio mientras la 
Coral del Centro Riojano interpretaba el canto de 
entrada, e igualmente interpretó los restantes cantos 
litúrgicos. Coincidía la fecha con el Cuarto Domingo 
de Adviento, cuyo Evangelio, según San Mateo, hace 
referencia a las dudas de José, esposo de María, 
sobre el embarazo de su esposa y a su decisión de 
abandonarla en secreto, cuyas dudas fueron 
disipadas por un Ángel que en sueños le hizo saber 
que la criatura que espera es obra del Espíritu Santo; 
que dará a luz un hijo a quien llamará Jesús y  
salvará a su pueblo de sus pecados, todo lo cual 
sabido por José, hizo lo que el Ángel del Señor le 
había ordenado y recibió a María como esposa. La 
homilía, a cargo del sacerdote oficiante, versó sobre 
el sentido de la Navidad, basado en el amor, 
compartir,  y solidarizarnos  con  los más 
necesitados:  Jesús nace pobre para solidarizarse 
con los pobres. En el Ofertorio, los Niños, además de 
presentar al altar el Pan  y el Vino, hicieron ofrenda al 
Niño Jesús de ramilletes de muérdago, planta típica 
de Navidad, acompañados por la Coral, que también 
interpretó villancicos y canciones propias del ciclo 
navideño. 
 
Al acabamiento de la Santa Misa la señora 
Presidenta de la Cofradía, doña María Dolores Gurría 
Milagro, felicitó  a todos los presentes las fiestas 
Navideñas en un ambiente de paz  y buena voluntad, 
y finalizada la Eucaristía, como es habitual, se 
procedió a la visita en su altar a la Santísima Virgen 
de Valvanera, rezo de sus preces, interpretación del  
himno y beso de la medalla, cuyos donativos de los 
devotos, igual que años anteriores, la Cofradía los 
ha  destinado a fines benéficos.  
 

Por último, en la Salón Sant Jordi del centro 
parroquial tuvo lugar  el acostumbrado aperitivo 
riojano de cada año, al que fueron invitados  todos 
los asistentes a los cultos que hemos detallado, y 
cerramos esta crónica deseando a los cofrades, 
lectores y feligreses en general Felices Navidades y 
venturoso año 2017, siempre abiertos al 
hermanamiento con nuestros semejantes.   

 
                                     Isidoro Samaniego, cofrade. 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 

ESPACIO DE REFLEXION 

Venid vosotros, benditos de mi Padre, a 

recibir el reino preparado para vosotros 

desde la creación del mundo. Porque tuve 

hambre y me disteis de comer, tuve sed y 

me disteis de beber, fui forastero y me 

hospedasteis, estuve desnudo y me 

vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la 

cárcel y vivisteis a verme. Señor  

contestaron cuando fue eso…  Cuando lo 

hicisteis con uno de estos humildes 

hermanos míos…  

(Mt) 25:34) 

 
Señor, haz que realmente  te vea en mis 

hermanos, con los que me cruzo en el 

camino  todos los días, y te demuestre en 

ellos mi amor. 

 FEBRERO 2017 
 

SACRAMENTO DE LA UNCIÓN 

en SANT EUGENI 
 

El próximo lunes día 13 de febrero en la 

misa de las 20 h. con motivo 

del Día del Enfermo. 
 

Quien quiera recibirlo debe apuntarse  

en la sacristía de Sant Eugeni. 

CONSELL PARROQUIAL  

DE L'AGRUPACIÓ PASTORAL 

SANT EUGENI / EL PILAR 
 

Dimecres dia 8 de febrer a les 20 h, a la sala 

gran de Sant Eugeni 

CONSELL ARXIPRESTAL 
Arxiprestat de 

Sant Josep Oriol - Esquerra de l'Eixample 
 

Dilluns dia 20 de febrer, 

a les 20h. a Sant Eugeni 
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col·lecta per a MANS UNIDES a les parròquies del 

Pilar i Sant Eugeni, els propers dissabte dia 18 i 

diumenge dia 19 de febrer de 2017 a les misses 

 

COL·LABORA-HI !!!!
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La Misión de Manos Unidas es luchar 
contra la pobreza y sus síntomas, en 
otras palabras, el hambre, la deficiente 
nutrición, la miseria, la enfermedad, el 
subdesarrollo y la falta de instrucción.  
Pero, ¿Qué es la pobreza? 

 
Ante de todo, es necesario decir que la 
pobreza es un fenómeno multidimen-
sional que puede traducirse en factores 
objetivos, como la falta de recursos para 
satisfacer las necesidades básicas para la 
supervivencia, o subjetivos, tal cual la 
privación de la participación social por 
cuestiones relacionadas al género. 
 
El enfoque más común define la pobreza 
como falta de ingresos. Este concepto 
esta basado en los estudios de Benjamin 
Rowntree (1901). Según él, la pobreza se 
configura cuando lo total de ingresos 
disponibles no satisface el mínimo 
necesario para la subsistencia. Esta idea 
inspiró la creación por el Banco Mundial 
de la línea de pobreza, o umbral de 
pobreza, que es “el costo monetario de 
un nivel de bienestar de referencia para 
una persona dada, en un momento y un 
lugar dados”. En 2015, el Banco clasi-
ficaba como pobre una persona que vivía 
con menos de US$ 1,90 al día. 
 
No obstante, hay teorías que defienden 
que la pobreza transciende la falta de 
ingresos. El enfoque de las Necesidades 
Básicas promovido por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) en la 
década de 1970, incluyó la salud, la 

educación, el saneamiento, las ropas 
y etc., entre los mínimos necesarios para 
una calidad de vida digna. Igualmente, el 
economista Amartya Sen introdujo la 
visión de la pobreza como privación 
de desarrollo humano individual. Según 
él mismo, la pobreza se define por la 
constricción de las capacidades bási-
cas (en inglés, capabilities) que impidan a 
los individuos de ser o de realizar fun-
ciones a que dan importancia (sea vivir 
una vida larga y saludable o ser respetado 
por la comunidad en que vive). De la 
teoría de Sen, Mahbub ul Haq concebió 
en el Índice de Desarrollo Humano del 
PNUD (IDH). El IDH combina tres indi-
cadores de capacidad para medir el 
desarrollo humano: esperanza de vida, 
nivel educativo y ingreso. 
 
Como se ha mostrado, la pobreza puede 
ser definida como falta de recursos para 
disfrutar de una calidad de vida mínima o 
una deficiencia de medios para lograr la 
calidad de vida deseada. Cualquiera que 
sea el concepto adoptado en la lucha 
contra la pobreza, es imprescindible que 
se consideren los contextos y las 
necesidades locales. Por eso, son las 
contrapartes, misioneros y ONGs locales 
los creadores y ejecutores de los 
proyectos financiados por Manos Unidas. 
Cooperamos para acabar con la pobre-
za según el concepto y las necesida-
des definidas por los habitantes de cada 
uno de los países donde trabajamos. 

 
Por Nicole Caus 
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CLUB DE LECTURA 

 

La próxima sesión será el jueves 23 de 
Febrero, como de costumbre a las 19,45 
horas y se comentará el libro: 
 
 

 
 

El retablo definitivo sobre más de 30 años de 
la vida de Euskadi bajo el terrorismo. 
El día en que ETA anuncia el abandono de las 
armas, Bittori se dirige al cementerio para 
contarle a la tumba de su marido el Txato, 
asesinado por los terroristas, que ha decidido 
volver a la casa donde vivieron. ¿Podrá 
convivir con quienes la acosaron antes y 
después del atentado que trastocó su vida y la 
de su familia? ¿Podrá saber quien fue el 
encapuchado que un día lluvioso mató a su 
marido, cuando volvía de su empresa de 
transportes? 
La historia incandescente de unas vidas antes 
y después de la muerte del Txato, nos habla 
de la imposibilidad de olvidar y de la 
necesidad de perdón en una comunidad rota 
por el fanatismo político. 
 

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 ¡¡ 

CINE FORUM 

PARRÒQUIA DEL 

PILAR 
 

 

“LA LOCURA DEL DÓLAR” 
 

Dimecres, 22 de febrer (19 h.) 
 

 
Una excel·lent mostra de valors 
humans del gran mestre Frank Capra. 
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        TERRA SANTA 

 
Sentim especial atracció 

com a creients, per Terra Santa, 

territori que Jesús, Nostre Senyor 

santificà amb sa presència 

i hi portà a terme l'humana redempció. 

 

Les nacions d'aquells indrets 

estan en guerra constant 

i les comunitats cristianes 

un bon preu estan pagant. 

 

Milers de màrtirs haguts 

i milions de desplaçats, 

i encara els que han quedat 

el Nadal han celebrat. 

 

Noticiaris i reportatges 

que ara ens van arribant 

amb detalls força punyents, 

demostrant-nos una gran fe 

i humanament ser valents. 

 

Ens són exemple i model 

per a totes les feligresies 

que hi ha al món sencer. 

 

Preguem Déu amb tot anhel 

que els arribi aviat la pau 

i Terra Sant torni a ser 

dels cristians far immortal. 

 

      Francisco Baldrich 

 
 

 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

FEBRER DE 2017 
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      

 

1 dmc St. Cecili 

2 djs 
Presentació del Senyor o 
Candelera 

3 dvs St. Blai i St. Óscar 

4 dss St. Gilbert 

5 DMG V durant l'any 

6 dll St. Pau Miki i c. màrtirs 

7 dm Sta. Coleta 

8 dmc Sta. Josefina Bakhita 

9 djs Sta. Apol·lònia 

10 dvs Sta. Escolàstica 

11 dss Mare de Déu de Lourdes 

12 DMG 
VI durant l'any 
Sta. Eulàlia 

13 dll Sta. Engràcia 

14 dm Sts. Cirili i Metodi 

15 dmc Sta. Geòrgia 

16 djs Sta. Juliana 

17 dvs Sants fundadors servites 

18 dss St. Eladi 

19 DMG VII durant l'any 

20 dll Sta. Mildreda 

21 dm St. Pere Damià 

22 dmc Càtedra de Sant Pere 

23 djs St. Policarp 

24 dvs Sta. Primitiva 

25 dss Sta. Erènia 

26 DMG VIII durant l'any 
27 dll Sta. Honorina 
28 dm Sta. Herminia 
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Nova 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) (el diumenge 26 de febrer 
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 

 


