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MARIA MADRE DE JESÚS 
 

María , en hebreo quiere decir SEÑORA. Es la mujer con la que se abre la promesa de la antigua 

alianza (Gen 3,15) y con la cual Simeón  cierra  la antigua profecía (Lc 2,25-35). Es la mujer que 

ha tenido más contacto con la Santísima Trinidad en la historia. El Padre la ha elegido entre todas 

la mujeres. El Espíritu Santo engendro un Hijo en sus entrañas y la segunda persona de la 

Santísima Trinidad tomo carne y sangre en su vientre. 

Escribir sobre María, parece un atrevimiento dado lo endeble de nuestros conocimientos.  Tal vez 

no desee escribir , sino solo reflexionar… tal vez buscar nuevas palabras que  afiancen nuestro 

amor  por  su persona. 

La  historia de María empieza un día en el que siente la compañía de un  Ángel  que la saluda 

“SALVE LLENA DE GRACIA” y le dice que va a tener un hijo, el HIJO DEL ALTISIMO…  se 

le pide una respuesta a la invitación de Dios. Ella, sabe que tendrá muchas dificultades, pero 

responde con un hágase en mi según tu palabra .María  se dice, Dios me lo pide… y solo formula 

una pregunta ¿cómo será pues no conozco barón?  Solo le inquieta de que manera puede hacerse 

la voluntad de Dios. No es una mujer apocada, posee la santa libertad de los hijos de Dios y  no 

consulta a sus padres o a su esposo. Es y se siente libre, 

Cuando María pronunció su FIAT… recibió la promesa del Espíritu y con ella la vocación de ser 

Madre de Dios, y todo se realizó al estilo de Dios, en el silencio más absoluto, de una manera 

totalmente desapercibida y Ella una pequeña pieza anónima e insignificante, va a ser la Virgen  

Madre del Hijo de Dios, profetizada siglos atrás, que supo, pudo  y manifestó su más ciega, 

sencilla y extraordinaria obediencia a la invitación  que le formuló el Altísimo.  

  A partir del momento de  la  Encarnación, podríamos decir que María entra en la Historia. Los 

Evangelistas Lucas y Mateo son los que se detienen en los relatos, de  la   Anunciación, 

Visitación, Nacimiento y Presentación de Jesús en el Templo, con todos los detalles significativos 

que podríamos resumir como Lucas: María conservaba todas estas cosas en su corazón: (Lc. 

2,51) esta frase parece  dejarnos en la ignorancia, sin embargo ese silencio, con frecuencia. es 

revelador. La Virgen guardaba y ponderaba estos asuntos en su interior, profundizaba en su 

significado, la fe es la que da calidad a la reflexión. 

La Virgen en contra de lo que se podría pensar,  

no se lo encontró todo hecho sino que le fueron 

exigidos muchos esfuerzos. Se le dio mucho, 

pero María vivía en medio del mundo, en una 

familia  cuyo sustento dependía del trabajo 

diario y siempre estuvo dispuesta a todo lo que 

fuese necesario, y porque  ponderaba  las cosas 

en su corazón, encauzaba los acontecimientos 

exteriores extrayendo de ellos el mensaje de 

Dios 

La Virgen sin duda soñaría con un gran futuro 

para su Hijo, haría planes se forjaría ilusiones, 

pero nos enseñó a estar dispuestos a que Dios 

nos despoje  de todo sin protestar.   
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Jesús nació fuera de casa, en un pobre portal donde tuvo que refugiarse María en un momento 

decisivo. La casa de Nazaret era un hogar humilde donde un carpintero se ganaba el sustento 

diario. La familia era pobre. Jesús nació y vivió pobre, llegó a decir a los que deseaban seguirle 

que no tenía donde reclinar la cabeza. María no dio nunca señales de contrariedad .Cuando 

presentaron a Jesús en el Templo ofreció a su Hijo y le rescató con la ofenda de los pobres. Un 

anciano le reveló que ese Hijo sería causa de contradicción porque sería ruina y salvación de 

muchos. 

 

Debemos destacar la influencia de María en Jesús. Cuando son invitados a una boda y por unos 

malos cálculos sobre la cantidad de invitados escasea el vino, María siempre atenta a  las 

necesidades de los demás, se lo hace saber a Jesús, que le dice que su hora no ha llegado, pero 

María les dice a los criados Haced todo lo El  os diga y Jesús convierte el agua en vino, María  

consigue el primer milagro de Jesús, Ella siempre nos ayudará con su intercesión ante su Hijo.  

  María es la madre que educa a su Hijo, que le sigue, no le abandona y sabe pasar  de madre y 

maestra a ser discípula.  Estas palabras son el reconocimiento de sus méritos, que podríamos 

calificar con los adjetivos más excelsos, la  Iglesia ha sabido, desde el inicio,  reconocerlos y 

enaltecerlos. Y por eso María, destaca por su sencillez, su humildad y obediencia.     .    . 

Para finalizar esta  reflexión recordamos unas líneas del Canto de Judit, que la Iglesia aplica a 

María: 

Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú la honra de nuestra nación y serás bendita 

para siempre (Jdt. 15,10-11)”  

CM 

Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de maig de 2017: 

 Cristians d'Àfrica, testimonis de la pau. 

 Pels cristians de l'Àfrica, perquè donin un 

testimoni profètic de reconciliació, de 

justícia i pau, imitant Jesús Misericordiós. 

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  10 de maig, a les 17,30 hores. I 
amb el grup de Sant Eugeni la trobada serà el 
dimarts dia 9 de maig a les 17 hores. 

PASTORAL  

DE LA SALUT 

La Unció dels Malalts és el sagrament específic de 
la malaltia i no pas de la mort. Un sagrament de 
vida que ajuda espiritualment al malalt creient a 
viure la seva malaltia des de la perspectiva de la 
fe. 
El proper dia 20 de maig a la missa de les 19 h. a 
la Parròquia del Pilar, s’impartirà la Santa Unció 
de forma comunitària. Les persones que vulguin 
rebre-la han d’apuntar-se al despatx parroquial 
del Pilar. 
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CORAL ESTEL 
 

El dia 20 del mes d’abril la Coral Estel va 

celebrar el concert compartit que ja havíem 

anunciat en el darrer butlletí Veus.  La coral que 

ens va  acompanyar aquesta vegada va ser la 

coral de l’escola de música Musicwood que està 

situada al carrer València prop del carrer Urgell, 

on ensenyen música per a diferents instruments. 

Era la primera vegada que ens visitaven encara 

que ja havíem cantat junts dues vegades en les 

trobades que organitza l’Associació de Veïns de 

l’ Esquerra de l’ Eixample en els dies de la Festa 

Major del barri, a primers d’octubre, on ens 

apleguem mitja dotzena de corals d’aquesta zona 

de Barcelona, normalment a la capella del Roser, 

cruïlla dels carrers Casanova i Consell de Cent. 

 

Aquesta vegada varem preparar un concert de 

Sant Jordi en el que les dues corals cantàrem set 

obres cadascuna més dos cant comuns. El 

concert es va desenvolupar amb tota normalitat i 

després d’una notable actuació de la Coral Estel 

sota la direcció del mestre Miquel Saladrigues, la 

coral invitada ens va fer una demostració del que 

és un concert variat i compartit per molts dels 

seus cantaires que van actuar com a solistes al 

saxo, a la guitarra, a la percussió o al piano, o 

dirigint alguna de les obres. El director titular 

Alfons Miró acompanyat de professors i alumnes 

avançats de la seva escola en van delectar amb 

arranjaments molt personals i engrescadors fets 

pels mateixos cantaires donant un bon exemple 

de coral participada.. El conjunt del públic que 

es va aplegar a la Capella del Magnificat en 

aquesta vetllada, al voltants de unes 80 persones, 

varen demostrar amb els aplaudiments que 

havien gaudit d’un concert plaent, diferent, molt 

original, variat i compartit. 

 

Ara ens toca continuar els assajos setmanals per 

preparar el proper concert aparaulat, tot i que no 

s’ha fixat la data, a la Residència sacerdotal de 

Sant Josep Oriol. 
 

 
 

RICHARD WAGNER I 

RICHARD STRAUSS 
 

Els començaments i els finals d’algunes 
òperes de Wagner són magistrals. 
Tanmateix (confesso jo) els desen-
volupaments temàtics i instrumentals de 
les seves obres són d’una intensitat 
persistent, però massa densa. 
Richard Wagner va tenir una vida 
personal intensa i tèrbola, però vas ser un 
home carismàtic i convincent. Va 
transformar el sentit de comèdia de les 
òperes italianes i va crear una òpera 
alemanya, de mites i déus, transcendent, 
dramàtica, de molta força! 
Contemporani seu, Richard Strauss va ser 
igual d’intens, si bé menys espectacular. 
És obligat esmentar i destacar de Wagner: 
“Els mestres cantaires de Nuremberg”, 
“Tristan i Isolda”, “Parsifal”, la tetralogia 
“L’anell dels nibelungs”... I de Strauss: 
l’òpera “El cavaller de la rosa”, i els seus 
“Poemes simfònics”: “Així parlà 
Zarathustra”, “Don Joan”, “Una vida 
d’heroi” (magnífica!)... 
A les valoracions enciclopèdiques trobem 
que “Wagner era un geni”, mentre que “R. 
Strauss va ser un gran músic”. 
 

Víctor García Toldrà  
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TESTIMONI D’UN MEMBRE  

DE VIDA CREIXENT 

A Vida Creixent he après com treballar aquest 

“anar mes enllà” que és la vida de tot cristià. 

També he après com remoure les meves idees 

per aprofundir-les i fer-les més properes al 

camí que porta a conèixer i estimar Déu. 

La imatge clàssica d’un jubilat és la d’una 

persona que sembla que ja ho ha fet tot a la 

vida i allò que li pertoca és descansar. La 

imatge que après de Vida Creixent és que per 

definició la vida es creixement. Allò que no 

creix, mor. Per això encara queda molt de camí 

per fer. 

Aquesta és la meva mirada de futur a la 

parròquia. Doncs bé, aquesta mirada és plena 

d’entusiasme perquè això és el que espera el 

Senyor de la gent gran. Per això m’agradaria 

contagiar-ho a tothom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

      

                                               
                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

SAGRAMENTALS 

MARÇ 2017 

BAPTISMES: 
 Uxue Llop Fernández 
 Telma Maza Benítez 
 Gabriel Osete Gutiérrez 
 Nayara Puigdollers Duque 
 Olivia i Daniel Alsina 

Bartomeus 
 Bruno Álvarez Melloni 

 

 

BAUTIZOS el tercer sábado de cada mes en 
Sant Eugeni. Próxima fecha: sábado 20 de 
MAYO. Acogida de bautizos el lunes 15 de 
mayo  a las 20.00 h.   
En la parroquia del Pilar los bautizos son 
según demanda y disponibilidad. 
 

CATEQUESIS  
 

Todos los lunes de 18 a 19 h en el Pilar, y 
los sábados de 19 a 20h en Sant Eugeni. 
Cada sábado a las 20h misa en Sant Eugeni 
participada por los niños de catequesis. 

 

PRIMERAS COMUNIONES  

MES DE MAYO DE 2017  

 SANT EUGENI i el PILAR 

 
 

TURNO 6 DE MAYO A SANT EUGENI 
Arjen Galvache Weggelaar 
Carlota Hernández Saenz de Cabezón 
Luis López Miguel 
Alexander Riccio Bludchiy 
 
TURNO 20 DE MAYO A SANT EUGENI 
Enzo Javier Borja Merchán 
Jordi García Casamajor 
Guillermo Honorio Becerra 
Jenny Siamara Velesville Becerra 
 
TURNO 27 DE MAYO A SANT EUGENI 
Alba Arias Carbonell 
Joel de la Cruz Bravo 
Magdalena Rodriguez Delgado 
Santino Ovejero Ovejero 
 
TURNO 13 DE MAYO  A LAS 12.00 H. 
PARROQUIA DEL PILAR 
Airy Dopico Navarro 
Júlia Hernández Viñals 
Irene Moreno Llebaria 
Guillem Moreu Villanova 
Pau Petel García 
Esteve Rifá Soler 
Lia Romo Pinilla 
Martí Sanroma Les 
Stella Tarradellas Sismanidou 
Carlota Tortorelli Casanovas 
Camí Vallés Berenguer 
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CLUB DE LECTURA 

 

La próxima sesión será el jueves 1 de junio, 
como de costumbre a las 19,45 horas y 
se comentará el libro: 

 
Ante un ataque de locura violenta, un competente 
neurólogo es ingresado en un psiquiátrico. Sólo él 
sabe que su diagnóstico es erróneo. Pero aún no 
es capaz de imaginar que la misma enfermedad 
autoinmune a la que ha dedicado obsesivamente 
su vida lo acecha. Su increible lucha contra la 
enfermedad y el estrés corre pareja a la de la 
historia de este país desde la Transición y a la de 
uno de los pilares de la democracia española, un 
sistema sanitario herido hoy por la jerarquia y por 
una corrupción que castiga o expulsa a quien 
disiente. 
Basada en hechos reales, esta impresionante 
novela narra una extraordinaria historia de 
superación, un caso entre tres mil millones, el de 
un hombre que fue al principio considerado un 
loco y pasó luego a convertirse en un médico de 
referencia en su especialidad. 
 

SI TE GUSTA LA LECTURA.  
SI QUIERES COMPARTIR OPINIONES  

CON OTRAS PERSONAS. 
SI QUIERES AMPLIAR TU CÍRCULO  

DE AMISTADES. 
¡¡ VEN AL CLUB DE LECTURA ¡¡ 

¡¡ TE ESPERAMOS ¡¡ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ESPACIO DE REFLEXIÓN 

 

…Jesús les dijo: Vosotros sois la luz del mundo. 

Una ciudad situada en la cima de un monte no 

puede ocultarse. No se enciende una lámpara 

para ocultarla en una vasija, sino para ponerla 

en el candelero y que alumbre a todos los que 

están en casa…(Mt 5,14-15) 

 

 Que tu luz, Señor, nos haga ver la luz, ilumine 

nuestra vida y nos ayude a comprender lo que nos 

da felicidad y sentido 
 

Mayo 2017 
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CAFÉ AMB LA BÍBLIA 

 

 
 

Joan, 1 
Hem començat l’Evangeli de Joan, un 

Evangeli molt diferent i difícil. Es defineix 

com d’alta cristologia, i a on ens presenta a 

Jesús com a Fill de Déu des de l’inici mateix 

També la cronologia és diferent a la dels 3 

evangelis sinòptics. E aquest cas de Joan, 

sembla que s’hi narren al voltant de 2-3 anys 

de la vida de Jesús; inclús pot haver estat escrit 

per Joan o per les primeres comunitats 

joàniques, no es coneix amb certesa.  

 

L’inici del capítol 1 és fantàstic: ens presenta a 

Jesús com a Fill de Déu sense cap dubte (v 5-

9). Ens parla de l’eternitat, del Logos, de la 

Paraula. 

 

Realment, ens ha tocat l’estudi inicial d’aquest 

Evangeli, i creiem que serà enriquidor la seva 

continuïtat a la que esteu tots convidats. 

 

Us recordem que la propera sessió serà el: 
 

13 maig 

18’30h 
Joan, 2 

Les noces de Canà 

Jesús és l'espòs 

 

Parròquia del Pilar,  

Carrer Casanova, 175 . 08036 Barcelona 

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 
 

 

“VOLVER A EMPEZAR” 
 

Dimecres, 24 de maig (19 h.) 
 

 
 

El primer premi Òscar del 
cinema espanyol i un homenatge 

a ... “una generació 
interrompuda”. 

 

        
 

http://agrupacio-parroquial-eugeni-pilar.blogspot.com.es/
http://agrupacio-parroquial-eugeni-pilar.blogspot.com.es/
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Actividades de la Cofradía de la 

Virgen de Valvanera en Barcelona 

Abril 2017 

 

El día 30 de abril a las 12 horas, se ha 

celebrado en esta Parroquia la habitual reunión 

mensual de devotos de Nuestra Señora de 

Valvanera en Barcelona, agrupados en la 

Cofradía que ostenta dicho título, con el fin de 

honrar a su Celestial Patrona mediante sus 

ritos habituales: 

Celebración de la Santa  Misa, correspondiente 

al tercer Domingo de Pascua, que corrió a 

cargo del Revdo. Cura Párroco Mosén D.  

Ángel Jesús Navarro, Consiliario de la 

Cofradía, cuyo evangelio, según San Lucas, 

ha  versado sobre  la aparición de Nuestro 

Señor Jesucristo  a dos de sus discípulos, 

camino de Emaús, en la que se manifiesta 

como el Mesías, y se da a conocer por la 

bendición y partición del Pan, a la vez  que les 

habló de que era necesario lo ocurrido en 

Jerusalén  - su Pasión, Muerte y Resurrección-, 

para entrar así en su Gloria. 

Una vez acabada la Santa Misa, los fieles se 

reunieron en torno a su Virgen, en su capilla, 

donde rezaron sus preces, cantaron el Himno  

y  besaron la medalla, con lo que se 

concluyeron los actos del mes. Finalizados los 

mismos  quedan convocados los cofrades y 

demás devotos para las siguientes fechas y 

acontecimientos: 

 

- 27 de mayo.- TRADICIONAL 

ROMERIA  A  LA ERMITA  DE LA 

VIRGEN DE VALVANERA EN CASTELL 

D´ARO 

Un año más la Cofradía organiza este evento, 

en sustitución de la misa mensual de 

costumbre,  de acuerdo con el siguiente 

programa: 

8,45 horas: Salida en Autobús desde Plaza de 

Catalunya, frente a Hard Rock Café. 

12 horas: Santa Misa de  campaña, celebrada 

por Mn. Ernest Zaragoza, párroco de Platja 

d´Aro; Ofrenda de flores a la Virgen; 

Imposición de medalla a nuevos cofrades; 

Veneración de la Virgen y canto de su himno. 

13,30 horas: Finalizados los actos religiosos 

degustación de  un aperitivo riojano con 

productos y vino de La Rioja. 

14,30 horas: Comida de hermandad en el Hotel 

Golf Costa Brava, de Santa Cristina d´Aro, 

según se ha comunicado a los señores 

cofrades. Concluida  la misma, regreso a 

Barcelona.  

 

- 11 de junio.- CELEBRACIÓN DE LA 

FIESTA DE SAN BERNABÉ, 

conjuntamente con el Centro Riojano de 

Barcelona, según se detalla a continuación: 

12 horas: Solemne Eucaristía celebrada por 

Mn. Ángel Jesús Navarro, en honor del Santo, 

y en conmemoración de la rotura por los 

logroñeses del cerco al que las tropas francesas 

tenían sometida a la ciudad de Logroño. 

Participará la Coral del  Centro Riojano. Y a 

continuación de la Santa Misa, la habitual 

visita espiritual a la Virgen de Valvanera.  

A la vista del interés y significado espiritual y 

ciudadano de ambos acontecimientos, 

dispuestos por la Cofradía y Centro Riojano 

barcelonés  para honra y prez  de nuestra 

Patrona, Nuestra Señora de Valvanera, y de 

nuestra querida capital, esperamos la mayor 

concurrencia de cofrades y socios del Centro 

Riojano a ambas celebraciones. 

 

Barcelona,  Abril de 2017. 

Isidoro Samaniego Pastor, cofrade. 
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EL  MUSEU  EPISCOPAL  

DE  VIC 

 

Com heu vist al Veus del mes de març, la Coral Estel va 
fer una sortida a la capital d’ Osona. Per problemes 
litúrgics, la catedral de Sant Pere no es podia visitar fins 
les 13h. i el grup es va separar, uns anaren a passejar 
pel casc antic i el mercat i d’altres preferirem visitar el 
Museu Episcopal, el tercer en art Romànic del món. El 
primer és el MNAC i el segon el  “The Cloisters” de 
Nova York. És un museu d’art medieval  especialitzat en 
art litúrgic, pintura i escultura romànica i gòtica, situat 
al costat de la Catedral i declarat d’interès nacional per 
la Generalitat de Catalunya. 
 

Va ser inaugurat l’any 1891 pel bisbe Josep Morgades, 
president de la Societat Arqueològica de Vic, que ja 
tenia un Museu Lapidari de quan es descobrí el temple 
romà el 1882 i que fou la base del museu actual. Les 
primeres instal·lacions estaven sobre el claustre de la 
catedral i del palau del bisbe. Les col·leccions van 
augmentar entre 1931 i 1978 i pel 1941 es traslladaren 
al Convent de Sant Josep, al costat de la 
Catedral.Aquest era el Museu que vaig visitar per 
primera vegada. Quasi no ho semblava, els retaules a 
trossos repenjats a les parets, perquè l’alçada no els 
permetia estar penjats, mal endreçat, empolsat i amb 
poca informació. Vaja, que no donava gaire plaer 
visitar-lo, però el que s’intuïa era la vàlua de tot el que 
contenia. El 1995 acordaren l’ Ajuntament, el Bisbat i la 
Generalitat construir-ne un de nou al mateix lloc.  Un 
edifici dels arquitectes Milà i Correa, adequat a les 
col·leccions existents, amb una estètica actual que 
s’inaugurà el 18 de maig del 2,002. Poc temps després 
tornarem a visitar el nou museu i en vaig quedar 
fascinada per la gran col·lecció, tant de romànic com de 
gòtic, col·locada en espais adequats on llueix amb tot el 
seu esplendor 
 

La planta baixa, la més interessant, conté art Romànic i 
Gòtic  (XII - XV) les col·leccions més  preuades són les 
d’art Romànic. Situades cronològicament, anem 
copsant com passa el romànic primitiu a un més 
perfecte i poc a poc es transforma en gòtic. Ens dona la 
benvinguda el bell Davallament, conjunt de cinc figures, 
en falten dues: Maria i Sant Joan, que estan al MNAC, 
ves a saber per quins interessos, un dels pocs que es 
conserven, el  d’ Erill la Vall, que per les seves 
característiques és únic a Europa. Després veiem el 
Baldaquí de la Vall de Ribes amb un gran colorit i d’una 
gran bellesa , els diferents frontals i laterals d’altar 
pintats sobre fusta on expliquen passatges de 
l’evangeli, que són peces preuades.  
 

Cal esmentar el de Santa Maria de Lluçà i el de Santa 
Margarida d’ Osormort com dels més valorats.  El 
lateral del mestre de Soriguerola, representa un motiu 
tradicional del romànic: Una balança sostinguda per 
Sant Miquel i el dimoni, amb l’ànima d’un difunt, on 

pesen les bones accions i els pecats.  En realitat són els 
mateixos temes que veurem en retaules gòtics, com 
“còmics” d’unes èpoques en que la gent del poble no 
sabia ni llegir ni escriure però sí entenia les pintures de 
caire catequètic.  
  

Les pintures murals d’ Osormort, Brull, la Seu d’Urgell 
etc. estan bastant malmeses però situades en uns 
absis, reproduïts tal com eren quan varen ser pintades. 
Destaca la bona col·lecció de talles de Marededéus, on 
Maria porta Jesús a la falda sent ella el tron on s’asseu 
el fill de Déu,( Sedes Sapientiae), algunes molt maques 
d’altres tan primitives que tenen faccions poc 
agraciades. Crida l’atenció una de fesomia serena i 
dolça, semblant a la de Montserrat. El Romànic, dona 
per escriure moltíssim, però la meva pàgina no. Per 
tant passarem al Gòtic. (S. XIV – XV) 
 

El Gòtic tingué diverses etapes de les que en tenim 
obres cabdals al MEV. El corrent italianitzant cap el 
1330, amb obres pictòriques vinculades als Ferrer 
Bassa, com el retaule de Sant Bernat, obres de Pere 
Serra, Jaume Huguet ... Del gòtic internacional 
destaquen dos magnífics retaules, el de Santa Clara, del 
Convent de les Clarisses de Vic de Lluís Borrassà i el de 
la parròquia de Guimerà, basat en l’ Antic Testament 
de Ramon de Mur, (incomplert), exposats en un espai 
que recorda el patí d’un edifici gòtic i que permet una 
òptima contemplació pujant les escales d’aquest pati. 
Són dues peces impressionants del s. XV. 
 

En escultura és excepcional el retaule d’alabastre i 
vidre del taller de Bernat Saulet, que representa la 
passió, mort i resurrecció de Crist, prové de l’església 
de Sant Joan i Sant Pau de Sant Joan de les Abadesses, 
És una obra excepcional. I ens quedem embadalits 
davant les Marededéus d’alabastre on Maria està dreta 
i porta en braços a Jesús, com qualsevol mare ho feia 
abans i ho fa ara. Maria i el nen estan mirant-se amb 
tendresa, ella és la mare, ja no és el “tron de la saviesa 
“ i actua com a mare. Les faccions són molt boniques. 
Cal destacar la de Boixadors (Anoia) d’alabastre d’una 
gran bellesa. 
 

Al museu queden encara tres plantes amb d’altres 
col·leccions, però ho deixarem per una propera visita. I 
vosaltres si aneu a Vic, no oblideu fer-hi una visita. 
M’ho agraireu !!!                                       

Montse Carreras 
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ABRIL I MAIG 

 
Els cristians hem viscut 

un abril litúrgic mogut. 

Finida la Quaresma, 

celebrat Diumenge de Rams 

benedicció dedicada als infants. 

seguiren els actes propis, 

de Dijous, Divendres i Dissabte Sants. 

 

Tot com a preparació espiritual 

per a la nostra festa principal: 

la Resurrecció de Jesús, 

Fill de Déu, Nostre Senyor. 

 

Estem ara al mes de maig, 

recordant-ho cada diumenge, 

fins l'últim dedicat 

a la seva gloriosa Ascensió. 

 

 

MAIG MES DE MARIA 

 

Sense ser devoció litúrgica, 

segur ens podrà ser bo, 

recordant la tradició, 

de lloar aquest mes a Maria 

en ses moltes invocacions, 

diverses en tot el món. 

I aquí a la nostra parròquia 

pregarem els feligresos: 

Verge del Pilar, pregueu per nosaltres! 

 

 

      Francisco Baldric 

 

 

 
 
 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

MAIG 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 31     

 

1 dll St. Josep obrer 

2 dm St. Atanasi 

3 dmc Sts. Felip i Jaume, apòstols 

4 djs St. Silvà 

5 dvs St. Amador 

6 dss St. Justí 

7 DMG IV PASQUA - Bon Pastor 

8 dll Maria Mitjancera Gràcies 

9 dm Mare de Déu Desemparats 

10 dmc St. Joan d'Àvila 

11 djs St. Ponç 

12 dvs St. Pancraç 

13 dss Mare de Déu de Fàtima 

14 DMG V  PASQUA 

15 dll St. Isidre Llaurador 

16 dm St. Honorat 

17 dmc St. Pasqual Bailon 

18 djs St. Pròsper 

19 dvs St. Francesc Coll 

20 dss St. Bernardí de Siena 

21 DMG VI PASQUA - del Malalt 

22 dll St. Joaquima Vedruna 

23 dm St. Desideri 

24 dmc Santa Maria Auxiliadora 

25 djs St. Beda el Venerable 

26 dvs St. Felip Neri 
27 dss St. Agustí de Canterbury 
28 DMG VII PASQUA - Ascensió S. 

29 dll St. Just 

30 dm St. Ferran 

31 dmc Sta. Peronella 
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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 21 
de MAIG a la Cripta amb la Confraria de la 
Virgen de la Peana, a les 12 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

 


