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RECORRIDO PROCESSIÓN DE RAMOS 2017 

 

 
 
 Bendicción de Ramos a las 11'30 h delante de la 

Parroquia de Sant Eugeni. 

Procesión por : 
  Calle Comte Borrell hasta calle Buenos Aires 

  Calle Buenos Aires hasta calle Casanova 

  Calle Casanova hasta la entrada de la parroquia del Pilar en 
C/Casanova 175 

 
 Misa en la cripta de la parroquia del Pilar en 

cuanto acabe la procesión (12'15 / 12'30 h. aprox)



 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 

3 

Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes d'abril de 2017: 
 Joves. 
 Pels joves, perquè sàpiguen respondre 

amb generositat a la seva pròpia vocació; 
considerant seriosament també la 
possibilitat de consagrar-se al Senyor en el 
sacerdoci o en la vida consagrada. 

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  19 d'abril, a les 17,30 hores. I 
amb el grup de Sant Eugeni la trobada serà el 
dimarts dia 18 d'abril a les 17 hores (aquest 
mes serà en la tercera setmana de mes donat 
que la segona s'escau en Setmana Santa). 

  

 
 
 

CORAL ESTEL 
 

El dissabte 25 de març la Coral Estel va realitzar la 
sortida que havia previst i anunciat tot i que la 
inclemència meteorològica que no va ajudar a que 
fos tan reeixida com esperàvem. 
Visitàrem la població de Vic i com era dia del 
mercat que té lloc a la Plaça Major i a la Rambla. 
Ens vam dividir en dos grups, Uns feren un 

recorregut pel centre de la Vila recomanat per la 
Oficina de Turisme i després de veure els variats i 
gemats fruits i verdures que ens dóna la nostra 
terra, casualment ens vam trobar la Pilar Rahola al 
Temple Romà presentant el seu darrer llibre. 
Altres van gaudir d’una visita guiada al Museu 
Diocesà que en l’ Art romànic i gòtic de Catalunya 
es considera el segon en importància del país. Tots 
junts vam entrar després a la catedral on a les 13 
h. s’acabava la celebració de les 24 hores 
d’adoració al Santíssim Sagrament concloses per 
el senyor bisbe Romà.  
Llavors van tenir un petit temps extra per poder 
fer una visita llampec a la cripta romànica del 
segle XI que havia estat colgada durant un llarg 
temps i recentment restaurada, i al extraordinari 
retaule d’alabastre de Joan Ollé finalitzat el 1428 i 
que abans presidia l’altar major del temple. El 
claustre no es va poder visitar perquè estava 
tancat. I com és lògic també ens van encantar les 
originals i impressionants pintures de Josep Maria 
Sert que van ser fetes dues vegades amb motiu d’ 
ser cremades les primeres durant la nostra darrera 
guerra, dita per molts, incivil, i que cobreixen 
quasi totes les parets interior de la nau.  
L’altre record darrer de la visita va ser el 
monument al bisbe Oliba i a la torre romànica de 
la catedral de 46 metres d’alçària i set pisos 
separats entre ells per frisos amb decoració 
llombarda.  
A les dues anàrem a dinar al poble veí de Taradell 
on al Restaurant Casa Rosa  vam gaudir d’un 
excel·lent àpat. Després la pluja ens va impedir la 
visita que teníem preparada als indrets més bonics 
i típics del poble. En resum que a les sis i quart  ja 
érem tots al punt d’arribada de la parròquia. 
Fa pocs dies hem parlat amb la Coral Musicwood 
dirigida per l’ Alfons Miró i s’ha acordat fer un 
concert conjunt de Pasqua o Sant Jordi el dijous 20 
d’abril al la Capella del Magnificat de la nostra 
parròquia després de la missa de set de la tarda.  
Quan tinguem més dades concretades ja ho 
anunciarem publicant tots els detalls. 
Els dijous a la tarda seguim preparant repertori 
per aquest concert i també pels que tenim 
previstos en un futur proper a la Residència de 
sacerdots de Sant Josep Oriol i a una altra 
residència, grup de vivendes amb serveis comuns, 
de gent gran en la que encara no s’ha pogut 
determinar res en concret. 
Recordeu que esperem que us animeu per 
reforçar les nostres cordes que estan cada vegada 
més majors d’edat i  estaríem joiosos de compartir 
amb vosaltres les vivències dels nostres cants i 
trobades. US HI ESPEREM! 
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NISSAGA DE 
CANTAUTORS 

 

Potser haureu sentit parlar de Crosby, 
Stills, Nash and Young... No van fer 
reflexions o versos amb tan de contingut 
com Bob Dylan o el peculiar intel·lectual 
desaparegut fa poc temps, Leonard Cohen. 
Eren temps de cantautors, els anys 
seixanta. 
I en aquesta direcció (i potser cercant jocs 
de veus i harmonies musicals), les seves 
lletres no van transcendir tant, però les 
seves inquietuds humanes van fer-se 
paleses en cançons amb un impacte 
mundial fort. 
Amb uns instruments elèctrics bastant 
simples, sense sofisticació, han deixat una 
herència musical considerable. La gent 
jove d'aquella època creia en ells; hi havia 
una projecció de gent jove disposada a 
canviar el món. 
Eren quatre cantautors tocant i cantant 
plegats però a més engrescaven uns 
quants músics (cantautors) més: Gene 
Clarkm Chris Hillman... Músics d'altra 
arrel, el blues, com el magnífic guitarrista 
de blues Mike Bloomfield; així com 
barrejar aquelles músiques amb la tradició 
"country" nord-americana, etc. 
Recomano, com a bon exponent del que 
dic, l'àlbum de Stephen Stills: "Manassas" 
(magnífic). 
No parlo per parlar, eren etiquetes, però 
tenien contingut... 
 

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 
MARÇ 2017 

 

EXEQUIALS: 

 Mercedes de Mateo de Blas 
 Leandro J. Celis 
 Carme Geronés Termes 

 

BAUTIZOS el tercer sábado de cada mes en 
Sant Eugeni. Próxima fecha: sábado 22 de 
abril. Acogida de bautizos el martes 18  a 
las 20.00 h.  En la parroquia del Pilar, según 
demanda y disponibilidad. 
 

CATEQUESIS DE COMUNIÓN,  
POSCOMUNIÓN  Y CONFIRMACIÓN 

 

La catequesis de este trimestre finalizará en 
Sant Eugeni  el sábado día 1 de abril  y se 
reiniciará el sábado 22 de abril. 
En el Pilar finalizará el 3 de abril y se 
reiniciará el lunes 24 de abril 
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JA  ARRIBA  LA  PASQUA !!! 
 

A la festa de la Pasqua de Resurrecció li passa el 
mateix que al Nadal, cada any torna, però en 
dies diferents en funció de quan s’escau el 
diumenge següent a la primera lluna plena del 
solstici de primavera.  Per això és tan variable, 
pot anar de mitjans de març a finals d’abril. 
 

Estem acabant la Quaresma, temps de 
penitència i pregària, que avui en dia, per a 
molts, passa sense pena ni glòria, són unes 
setmanes més com les altres. 
 

Els cristians sabem que el dimecres de Cendra, 
ens recorda que no som gran cosa i acabarem 
sent un grapat de cendra.  És un dia de 
penitència, de dejuni i abstinència. I els 
divendres també d’abstinència de carn. 
Actualment no té massa sentit, però podem fer 
un sacrifici, si ens estem de coses que ens 
agraden.  
 

Ara us ho dic i guardeu-me el secret: jo estava 
encantada de que fos divendres de Quaresma i 
l’àvia ens preparés un saborós guisat de sèpia 
amb patates, pèsols i carxofes que només el feia 
per aquests dies, i el millor encara era l’àpat del 
Divendres Sant, plat únic d’un guisat de bacallà, 
que quasi, quasi era un pecat!!!. Jo encara el faig, 
el plat, no el pecat!!!  Això sí la mare no ens 
deixava menjar caramels, i aquest era un bon 
sacrifici, els caramels eren un premi, no com ara 
en que les “xuxes” van a dojo. 
  

A l’església fèiem el recorregut del Via Crucis, 
recordant la passió i mort del Senyor, i  
escoltàvem les prèdiques corresponents al 
temps litúrgic. Algunes feien més por que altre 
cosa: pecat, dimoni, infern... i crec que per por 
no s’ha de fer res. Hem d’actuar segons la 
caritat que té un bon cristià i també el que no ho 
és, comportant-nos bé amb nosaltres mateixos i 
amb el proïsme. El dimoni i l’ infern ja els tenim 
aquí, a tocar, els veiem i a voltes els patim. 
 

Anàvem a visitar el dits Monuments, a les 
processons de dijous i divendres Sants, amb 
molta devoció, vèiem  els armats, els soldats 
romans tan ben abillats, i els passos de la Passió 
i Mort del Senyor desfilant pels carrers de 
ciutats i pobles en silenci i respecte. Ara per a 
molta gent són un motiu turístic més.  
 

I per fi arriba el dia de la gran Joia, la 
Resurrecció del Senyor, que hauria de ser la 
festa més important de tot el món cristià, però 

en realitat no ho és, Nadal li passa al davant i la 
Pasqua acaba formant part d’uns dies de festa 
sense el profund sentit de la joia que hauria 
d’esclatar aquell dia, quan les dones de bon matí 
trobaren el sepulcre buit i els deixebles no les 
cregueren, però anaren a veure si era veritat o 
imaginació. I el Senyor, tal com ja els digué, 
havia ressuscitat, perquè sense la resurrecció, la 
seva vida, passió i mort no tindria cap sentit, 
Al·leluia, Al·leluia !!!  El Senyor ha Ressuscitat !!! 
 

I els padrins regalen als fillols les “mones”, cada 
cop més sofisticades i més cares i jo em 
pregunto des de fa anys i els infants, saben 
perquè els hi fan aquest obsequi ? doncs  crec 
que molts no. I bastants ni estan batejats, pot 
ser s’ha fet una festa de benvinguda al nadó i els 
pares han decidit qui eren els padrins... padrins ? 
sense bateig ?. “Cosas veredes”.  Però les 
tradicions perduren, i les corals canten les 
caramelles tradicionals catalanes, com a signe 
d’alegria durant la festa pasqual. 
 

I m’oblidava... del diumenges de Rams, quan els 
menuts ben mudats junt amb pares i amb les 
palmes i els palmons van a beneir-los, sense 
conèixer del tot el que estan celebrant. 
A les nostres dues parròquies sí que s’escenifica 
bé l’entrada de Jesús a Jerusalem i li donem el 
seu significat, sabem que estem glorificant al 
Senyor. Hosanna, Hosanna !!! 
 

I concloc aquest escrit. Estem convertint festes 
cristianes que són una profunda vivència de la 
nostra fe, en festes que perduren per costum. 
Malgrat tot les hem de continuar, sinó acabarem 
per perdre fins i tot les tradicions, i donarem 
definitivament pas al concepte de vacances de 
primavera.  
 

MOLT BONA PASQUA PER A TOTS ELS QUE 
EM LLEGIU !!   

Montse Carreras 
 



 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 
 

6 

CLUB DE LECTURA 
 

La propera sessió serà el dijous 27 de 
Abril, com de costum a les 19,45 hores i 
es comentarà el llibre: 
 

 
 
Quan l'últim dia de la guerra una bala sega la 
vida de la Rossa en un tiroteig a la plaça de 
Sant Pere de Girona, el destí d'en Lluc queda 
lligat per sempre al de la senyora Stendhal, 
que el criarà com si fos fill seu. La força de la 
mare adoptiva, la rebel·lia del jove Dani i la 
saviesa del avi Dídac acompanyaran la mirada 
innocent del nen per un paisatge carregat 
d'emocions i de promeses. Fins que 
toparà amb l'ànsia de revenja dels vencedors 
decidits a passar comptes.. 
 

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 ¡¡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    

ESPACIO DE REFLEXIÓN 
 

¿creemos en la resurrección? 
 

…El sol se eclipsó y Jesús con fuerte voz, dijo 
:Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 
Dijo esto u expiró…el centurión, al ver lo que 
había ocurrido daba gloria a Dios diciendo” 
verdaderamente este hombre era Hijo de Dios” 
(Lc 23,45-47) 
 

El esperanzado espera que se cumpla la promesa 
anunciada… detrás del fracaso 

 - del silencio de Dios -  
acontece la RESURRECCIÓN 

 

Abril 2017 
 

PRIMERAS COMUNIONES  
MES DE ABRIL DE 2017  

 SANT EUGENI 
 

TURNO 22 DE ABRIL 
NICOLÁS  VELASCO 
GABRIEL  VELASCO 
LEO BENJAMÍN VÉLEZ VELASCO 
LUCÍA GAVILÁN DOMINGO 
 

TURNO 29 DE ABRIL 
SOPHIA DEL VALLE ROMERO GONZÁLEZ 
NATALIA PAREDES GÓMEZ 
ASHLEY ROBERTHA JOHNSON DUQUE 
AARON CACHIPUENDO QUIMBIA 
MARTINA RASO ROMERO 
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CAFÉ AMB LA BÍBLIA 
 

 
 

Isaïes, 65 
 
El Senyor ens diu que s'ha fet trobadís a un 
poble que ni es preocupa de pensar d’Ell. 
Denuncia la infidelitat del poble.  El Senyor 
els diu que malgrat la seva infidelitat traurà 
llavor de Judà per als seus elegits, per als que 
escolten, però no per als que segueixin 
negant-lo. Els que escoltin tindran l'alegria 
de posseir una terra nova, alegria de tenir 
noves cases, vinyes i recolliran els seus 
fruits. No es fatigaran en va i es veuran 
pasturar junts al llop i l'anyell, el lleó 
menjarà palla, la serp s'alimentarà de pols. 
Ningú farà el mal. 
 
Acabem el Llibre d’Isaïes, llibre de gran 
influència al Nou Testament. 
 
Propera reunió dissabte dia 22 d'abril a les 
18'30h: EVANGELI DE JOAN. "Jesús 
Paraula definitiva de Déu" 

 Parròquia del Pilar, Carrer 
Casanova, 175 . 08036 Barcelona 

 tots els segons dissabtes de mes de 
18:30h-19:45h 

Consulteu la nostra web a: 

http://agrupacio-parroquial-eugeni-
pilar.blogspot.com.es/ 

Us hi esperem !!! 

CINE FORUM 
PARRÒQUIA DEL 

PILAR 
 
 

“LA CARTA” 
 

Dimecres, 26 d'abril (19 h.) 
 

 
 

Una excel·lent 
mostra de thriller 

del mestre William 
Wyler. 
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RESURRECCION DE JESÚS 
FUNDAMENTO DE NUESTRA FE 

 

Hemos sido educados  en la lectura  y meditación 
de la Pasión y Muerte de Jesús. 
 
Intentemos una nueva lectura, en la que 
destaquemos, los puntos más álgidos, de los relatos 
evangélicos. Y nos preguntaremos ¿Cómo nos 
interpelan? Jesús da un sentido a su Pasión que nos 
revela  en su  Cena de  despedida y su muerte son 
un ofrecimiento de si mismo, una donación de 
amor, de un amor más fuerte que la muerte, y  
tiene un gesto inusual al  ofrecer el pan y el vino  
EL PAN PARTIDO Y COMPARTIDO ES SU 
CUERPO QUE SERÁ  ENTREGADO A LA 
MUERTE. La COPA pasa de mano en mano y 
sella la NUEVA ALIANZA .  
 
Como consecuencia de su amor, se  abandona  
voluntaria y conscientemente  a los hombres, pero 
de lo profundo de su corazón surge un clamor 
sobrecogedor .Recordemos esas expresiones:  
-  Padre mío, si es posible aparta de Mi este cáliz, 
pero no se haga mi voluntad sino la Tuya.  ( Mt 
26-40)Profunda angustia ante el inmediato futuro, 
pero obediencia  absoluta al Padre  
- Padre perdónalos porque no saben lo que hacen.  
(Lc 23,34). La muestra más excelsa de amor y 
perdón 
- Dios mío Dios mío porque me has abandonado  
(Mc15,34) El grito de soledad más profunda de 
Jesús, una expresión de una angustia mortal, pero 
no un grito de desesperación. Es un interrogante 
ante los caminos de Dios desde la más absoluta  
oscuridad. La respuesta a Jesús vino del centurión 
que al verlo morir exclamo verdaderamente este 
hombre era Hijo de Dios.  (Mc14,1-15.27)  
-Y por último en la   hora suprema: En tus manos 
encomiendo mi espíritu (Lc 23 46) expresión del 
máximo abandono y confianza. 
 
JESÚS, EN LA CRUZ CAMBIA EL SENTIDO  
DE TODO, NO SE TRATA DE UNA 
EJECUCIÓN IGNOMINIOSA SINO LA 
CONCLUSIÓN DE UN ACTO DE AMOR 
INAUDITO. 
 
Si la vida de Jesús hubiese acabado como la de 
todos los hombres con la muerte, sería la historia 
de un hombre excepcional, que nos habría dado las 
normas de conducta, y los ejemplos más excelsos 
para comportarnos  de manera que pudiésemos 
agradar a Dios. Pero la historia de Jesús no acaba 
en el sepulcro. La Iglesia y todos sus miembros 
proclamamos que Jesús resucitó. Tenemos el 
convencimiento  íntimo, nuestra fe se basa en la 

Resurrección, pero así como la historicidad de la 
muerte de Jesús está probada documentalmente, ya 
que fue pública,  la resurrección fue privada. Dios 
la reserva a los habían convivido con El a los que 
tienen fe. 
 
 Es cierto, nadie presenció  la resurrección. Se nos 
narra que el  sepulcro apareció vacío,   un 
interrogante que nadie ha sabido resolver. No se 
encontró el cadáver de Jesús y los guardianes que 
custodiaban el sepulcro en realidad no notaron 
nada. Jesús se aparece solo a los que habían 
convivido con El, a los que tenían una fe 
incipiente, para consolidarla. 
 
Creer en Jesús resucitado es tener la experiencia 
personal de que hoy todavía, aunque sigan en 
nuestro mundo la violencia, la crueldad, la pobreza 
y la injusticia, la última palabra la tiene el 
Resucitado, Señor de la vida y de la muerte, que 
vela por todos y nos  exige trabajar por la justicia, 
la paz y la fraternidad. Jesús resucitado es nuestra 
esperanza  y alegría  porque llevamos dentro de 
nuestro corazón su espíritu  y por eso podemos  
enfrentarnos a tanta insensatez que arranca a las 
personas la dignidad, la alegría de vivir.  
 
El anuncio público de la resurrección de Jesús lo 
hacen sus discípulos. Pedro después de recibir el 
Espíritu Santo, afirma  (Hech 2,33) os lo 
entregaron, y vosotros lo matasteis crucificándolo 
por manos de los paganos; Dios lo ha resucitado; 
de lo que todos nosotros somos testigos. Es decir 
estas pala-bras  se presentan como un testimonio 
de fe. 
 
Creer en Jesús resucitado es tener la experiencia 
personal de que hoy todavía, aunque sigan en 
nuestro mundo la violencia, la crueldad, la 
pobreza y la injusticia, la última palabra la tiene el 
Resucitado, Señor de la vida y de la muerte, que 
vela por todos y nos  exige trabajar por la justicia, 
la paz y la fraternidad.   Jesús resucitado es 
nuestra esperanza,  y alegría, porque llevamos 
dentro de nuestro corazón su espíritu  y por eso 
podemos  enfrentarnos a tanta insensatez que 
arranca a las personas la dignidad, la alegría y la 
vida 

CM 
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¡VEN A «TEATREAR»
 

¡Vuelve a jugar, a imaginar, a soñar!
Evádete de la rutina y del estrés cotidiano de la 
forma más amena y divertida. 
El teatro refuerza tu autoestim
relaciones sociales, ejercita tu memoria, 
desarrolla tu creatividad y aumenta tu 
relajación. 

El teatro es unión y es pasión.
¡Todo son ventajas!

 

 
La actividad se realiza en la Parroquia del Pilar 
los miércoles de 19:30 a 21h. 
Estás a tiempo de incorporarte. 
No lo dudes, ¡APÚNTATE!    

 Interesados contactar con Silvia Boatas  
 telf: 677644586     

 
 

Actividades de la Cofradía 
de la Virgen de Valvanera 

en Barcelona. 
Marzo 2017.

26 de marzo, 4º Domingo de Cuaresma. 
Como cada año, en la época en l
conmemora  la Pasión y Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo, la Cofradía de Virgen de 
Valvanera en Barcelona  ha llevado a cabo el 
habitual  Acto penitencial Comunitario, con 
Confesión individual, durante   
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¡VEN A «TEATREAR»! 
e a jugar, a imaginar, a soñar! 

cotidiano de la 

El teatro refuerza tu autoestima, mejora las 
relaciones sociales, ejercita tu memoria, 
desarrolla tu creatividad y aumenta tu 

El teatro es unión y es pasión. 
¡Todo son ventajas! 

 

La actividad se realiza en la Parroquia del Pilar 

Interesados contactar con Silvia Boatas   

Actividades de la Cofradía 
de la Virgen de Valvanera 

en Barcelona.  
Marzo 2017. 

26 de marzo, 4º Domingo de Cuaresma. 
Como cada año, en la época en la que se 

la Pasión y Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo, la Cofradía de Virgen de 

ha llevado a cabo el 
Acto penitencial Comunitario, con 

 la Misa que 

mensualmente ofrece a su Santa
esta manera, la Cofradía ofrece a sus 
cofrades y demás fieles la posibilidad de 
practicar el Sacramento de la Penitencia, por 
cuyo motivo el horario de la reunión,
normalmente es a las 12 horas, se adelantó a 
las 11,45.   A tal fin, el R
Ángel Jesús Navarro, párroco de esta 
parroquia y Consiliario de la Cofradía, y el 
Párroco de Callosa de Segura, Reverendo 
don José Luis, con ocasión de su estancia en 
Barcelona, han llevado a cabo los actos del 
día inherentes a la Cofradía. 
Mosén Ángel Jesús  pronunció unas palabras 
como preparación  de los fieles para la 
práctica de la Confesión, y ha oficiado la 
Santa Misa en tanto el Reverendo don José 
Luis en el confesionario administraba el 
Sacramento de la Penitencia.
 
La Eucaristía fue oficiada, como queda dicho, 
por Mn. Ángel Jesús, y las lecturas
preces fueron rezadas por el cofrade, habitual 
en estos menesteres, don Antonio Esteban.
En el Evangelio  del día San Juan nos refiere 
el hecho milagroso, realizado en sába
Jesús, de curación de un ciego de nacimiento, 
aplicándole en los ojos
saliva y enviándole a lavarlos a la piscina de 
Siloé, en cuyo momento recobró la vista. Y los 
vecinos que antes solían verlo pedir limosna 
se preguntaban: “¿No es
sentaba a pedir?” Algunos de los fariseos 
comentaban: “Este hombre, referido a Jesús,
no viene de Dios, porque no guarda el 
sábado.” 
 
Otros replicaban: “¿Cómo puede un pecador 
hacer semejantes signos?” Oyó Jesús que 
habían expulsado al ciego
dijo: “¿Crees tú en el Hijo del hombre?” Ante 
la incertidumbre  Jesús le dijo: “Lo estás 
viendo: el que te está hablando, ése es.”
Él dijo: «Creo, Señor.» Y se postró ante él.
Queridos hermanos, dejémonos curar por 
Jesús que quiere darno
Confesemos nuestra ceguera, y sobretodo el 
gran pecado, el orgullo. Que en esto nos 
ayude la Virgen, que al  
dio al mundo la luz de la verdad.
Acabado el Santo Sacrificio, ante el altar de la 
Virgen de Valvanera tuviero
propios de su devoción: rezo de sus preces, 
canto del himno, y beso de la medalla, 
ofrecida a los asistentes por los niños 
cofrades. 
 
Firmado, Isidoro Samaniego Pastor, cofrade.
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mensualmente ofrece a su Santa Patrona.  De 
esta manera, la Cofradía ofrece a sus 
cofrades y demás fieles la posibilidad de 
practicar el Sacramento de la Penitencia, por 
cuyo motivo el horario de la reunión,  que 
normalmente es a las 12 horas, se adelantó a 

A tal fin, el Reverendo Mosén 
Ángel Jesús Navarro, párroco de esta 
parroquia y Consiliario de la Cofradía, y el 
Párroco de Callosa de Segura, Reverendo 
don José Luis, con ocasión de su estancia en 
Barcelona, han llevado a cabo los actos del 
día inherentes a la Cofradía. Previamente, 

pronunció unas palabras 
de los fieles para la 

práctica de la Confesión, y ha oficiado la 
Santa Misa en tanto el Reverendo don José 
Luis en el confesionario administraba el 
Sacramento de la Penitencia. 

caristía fue oficiada, como queda dicho, 
por Mn. Ángel Jesús, y las lecturas  y las 
preces fueron rezadas por el cofrade, habitual 
en estos menesteres, don Antonio Esteban. 

del día San Juan nos refiere 
el hecho milagroso, realizado en sábado por 
Jesús, de curación de un ciego de nacimiento, 
aplicándole en los ojos  barro hecho con 
saliva y enviándole a lavarlos a la piscina de 
Siloé, en cuyo momento recobró la vista. Y los 
vecinos que antes solían verlo pedir limosna 
se preguntaban: “¿No es ése el que se 
sentaba a pedir?” Algunos de los fariseos 
comentaban: “Este hombre, referido a Jesús,  
no viene de Dios, porque no guarda el 

Otros replicaban: “¿Cómo puede un pecador 
hacer semejantes signos?” Oyó Jesús que 
habían expulsado al ciego, lo encontró y le 
dijo: “¿Crees tú en el Hijo del hombre?” Ante 

Jesús le dijo: “Lo estás 
viendo: el que te está hablando, ése es.” 
Él dijo: «Creo, Señor.» Y se postró ante él. 
Queridos hermanos, dejémonos curar por 
Jesús que quiere darnos la luz de Dios. 
Confesemos nuestra ceguera, y sobretodo el 
gran pecado, el orgullo. Que en esto nos 

 engendrar a Cristo 
dio al mundo la luz de la verdad. 
Acabado el Santo Sacrificio, ante el altar de la 
Virgen de Valvanera tuvieron lugar los cultos 
propios de su devoción: rezo de sus preces, 
canto del himno, y beso de la medalla, 
ofrecida a los asistentes por los niños 

Firmado, Isidoro Samaniego Pastor, cofrade. 
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LA PAU A COLÒMBIA 
 
Lluny de tot sentit polític, 
tan sols com a comentari humà, 
és important notícia, 
doncs afecta a molta gent 
en bona quantitat creients. 
 
Informacions que ens arriben 
mostren un catolicisme obert, 
com és fer d'escoles salesianes 
cases de recuperació especials, 
per a milers d'infants 
de vuit a catorze anys, 
que foren carn de canó 
en l'anterior situació. 
 
El que semblava impossible 
es confirma feliç realitat. 
Negociacions constants 
de caire internacional 
amb ajut del Vaticà 
molts anys han durat 
i per fi l'esperit guerrer 
el veiem enfonsat. 
 
L'any de la Misericòrdia 
ha tingut feliç final. 
Déu faci que Colòmbia 
visqui constant recuperació 
i oblidant els temps passats 
gaudeixin d'una vida millor. 
 
 

      Francisco Baldrich 
 
 
 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

ABRIL 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 29 30 

 
1 dss Sant Hug 
2 DMG V de QUARESMA 
3 dll Sant Nicet 
4 dm Sant Platò 
5 dmc Sant Vicent Ferrer 
6 djs Sant Marcel·lí 
7 dvs Sant Joan B. de la Salle 
8 dss Sant Joan d'Organyà 
9 DMG DE RAMS 
10 dll Dilluns Sant 
11 dm Dimarts Sant 
12 dmc Dimecres Sant 
13 djs Dijous Sant 
14 dvs Divendres Sant 
15 dss Dissabte Sant 
16 DMG DIUMENGE DE PASQUA 
17 dll Dilluns pasqua florida 
18 dm Dimarts de Pasqua 
19 dmc Dimecres de Pasqua 
20 djs Dijous de Pasqua 
21 dvs Divendres de Pasqua 
22 dss Dissabte de Pasqua 
23 DMG II de PASQUA 
24 dll Sant Jordi, patró Catalunya 
25 dm Sant Marc, evangelista 
26 dmc Sant Isidor 
27 djs Mare de Déu de Montserrat 
28 dvs Sant Pere Xanel 
29 dss Santa Caterina de Siena 
30 DMG III de PASQUA 
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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 (los lunes 10 y 17 
de abril no habrá exposición santísimo; la capilla 
estará abierta solo en horario de iglesia). 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 30 
d'ABRIL a la Cripta amb la Confraria de la 
Valvanera, a les 11'45 h.) 
 

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

 


