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Nota de los Obispos de Cataluña 
"Ser pastores significa caminar delante, en medio y detrás del rebaño" 

(Papa Francisco)  
 

Los Obispos de Cataluña, en el momento que está viviendo nuestro país y en los planteamientos 
de futuro que se están debatiendo, con respeto por las diversas sensibilidades que se van 
expresando, pedimos que se fomente y promueva la cultura del diálogo. «Hay una palabra -dice 
el Papa Francisco- que nunca debemos cansarnos de repetir y sobre todo de dar testimonio: 
diálogo». Pensamos que es un momento importante para que los gobernantes y los agentes 
sociales hagan gestos valientes y generosos en favor del diálogo y la concordia.  
Como Obispos siempre estaremos comprometidos en buscar la comunión y el respeto mutuo, y 
creemos que es lo que podemos pedir a todos. Nos sentimos herederos de la larga tradición de 
nuestros predecesores, que les llevó a afirmar la realidad nacional de Cataluña, y al mismo 
tiempo nos sentimos urgidos a reclamar de todos los ciudadanos el espíritu de pacto y de 
entendimiento que conforma nuestro talante más característico.  
Queremos recordar una vez más que «defendemos la legitimidad moral de todas las opciones 
políticas que se basen en el respeto de la dignidad inalienable de las personas y de los pueblos, y 
que busquen con paciencia la paz y la justicia. Y animamos el camino del diálogo y el 
entendimiento entre todas las partes interesadas a fin de lograr soluciones justas y estables, que 
fomenten la solidaridad y la fraternidad. El futuro de la sociedad catalana está íntimamente 
vinculado a su capacidad para integrar la diversidad que la configura» («Al servicio de nuestro 
pueblo», 2011, nº 5). Por eso creemos humildemente que conviene que sean escuchadas las 
legítimas aspiraciones del pueblo catalán, para que sea estimada y valorada su singularidad 
nacional, especialmente su lengua propia y su cultura, y que se promueva realmente todo lo que 
lleva un crecimiento y un progreso al conjunto de la sociedad, sobre todo en el campo de la 
sanidad, la enseñanza, los servicios sociales y las infraestructuras.  
El verdadero progreso de los pueblos exige también la erradicación de la corrupción. Es 
absolutamente prioritario y justo que en todos los ámbitos públicos del conjunto del Estado se 
combata la corrupción, que tanto daño hace a la sociedad. Nos duele y nos avergüenza que la 
corrupción se haya podido convertir en algo natural -como afirma el papa Francisco- hasta el 
punto de llegar a constituir una práctica habitual en las transacciones comerciales y financieras, 
en los contratos públicos o en muchas negociaciones que implican agentes de las 
administraciones públicas. Es necesario un esfuerzo decidido por cambiar esta forma de actuar.  
Tal como se dice en el documento «Iglesia, servidora de los pobres» (2015, nº 11), «es necesario 
que se produzca una verdadera regeneración moral a nivel personal y social y, como 
consecuencia, un mayor aprecio por el bien común, que sea verdadero soporte para la solidaridad 
con los más pobres y favorezca la auténtica cohesión social. Dicha regeneración nace de las 
virtudes morales y sociales, se fortalece con la fe en Dios y la visión trascendente de la existencia, 
y conduce a un irrenunciable compromiso social por amor al prójimo».  
Finalmente, pedimos a los católicos de todas las opciones políticas que sean instrumentos de 
paz y concordia en medio de la sociedad catalana, y no dejen de rezar al buen Dios por «una paz 
cristiana y perpetua» de nuestro pueblo.               

Tarragona, 11 de mayo de 2017
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de juny 2017: 

 Eliminar el comerç de les armes.. 

 Pels responsables de les nacions, perquè 

es comprometin amb decisió a posar fi al 

comerç de les armes, que causa tantes 

víctimes innocents. 

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. Els dilluns dia 5 de 
juny NO HI HAURÀ EXPOSICIÓ. 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 DELS GRUPS 

NTRA. SRA. DEL PILAR Y SANT EUGENI, 

SERÀ EL DIA 13 DE JUNY A LES 18 

HORES EN SANT EUGENI. 

 

El Senyor ens crida constantment des del 

nostre naixement. Hem de ser fidels a les 

crides que Ell ens fa. La crida de Déu és 

sempre una crida de servei per construir el 

regne de Déu. 

 

Per a nosaltres que som de Vida Creixent 

també hi va haver una crida especial per 

formar part d’aquest moviment i ara la nostra 

responsabilitat és mirar d’expandir-lo entre les 

persones grans per ajudar-les a formar part 

amb responsabilitat de la nostra Església i 

créixer en l’amor al Senyor. 
 

 
 

MAHLER I RUCKNER 
 

Els dos són molt complicats. Mahler és 
més mediàtic; Bruckner, menys conegut. 
Mahler tenia una vida mental turmentada; 
Bruckner va exercir una vida molt 
religiosa i molt austera. 
A la ciutat de Barcelona es van començar a 
interpretar en concert (al Palau de la 
Música) no abans dels anys seixanta i 
setanta del segle XX. Les dues guerres 
mundials i l'allunyament cultural 
d'Espanya a l'època va motivar un 
endarreriment i unes restriccions a l'hora 
de disposar de les partitures dels 
compositors a disposició de la a les hores 
anomenada "Orquesta municipal de 
Barcelona". 
La representació d'aquests autors 
presentava moltes dificultats; les 
simfonies de Mahler i Bruckner (nou 
cadascú d'ells, més alguna de prèvia i 
esbossos d'una desena de Mahler...) eren 
plenes de parts musicals amb forta 
presència i importància de la secció de 
vent, especialment dels instruments de 
metall (trompetes, trompes...) que alguns 
professors de la nostra orquestra no 
podien assolir: eren molt difícils. I com a 
conseqüència les interpretaven molt poc 
sovint. Ambdós se'ls anomenen 
compositors "post-romàntics"; amb 
plantejaments més allargats que Brahms i 
Schumann, per exemple. 
No cal que m'allargui més... eren molt 
bons i molt complicats. Recomano 
"Ruckert Lieder" i "Kinder toten lieber" 
(cançons) de Gustav Mahler, i també les 
Simfonies 4 i 7 d'Anton Bruckner. 
 

Víctor García Toldrà  
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CORAL ESTEL 
 

Una vegada iniciada  la temporada de concerts 

de l’any amb la trobada  compartida el mes de 

abril amb la Coral Musicwood, ara el mes de 

maig hem seguit amb un concert que teníem 

pendent  fa temps a la Residència Sacerdotal 

de Sant Josep Oriol.  Quasi feia tres anys 

exactes que n’hi vàrem fer un altre en 

homenatge a mossèn Pere Boixaderas quan 

just acabava de jubilar-se. Des d’aquells dies 

els mossens ens havien convidat a tornar-hi, i 

va ser precisament el dia 18 de maig, en què 

els visitàrem i cantàrem dedicant la nostra 

actuació a mossèn Pere i a tots els mossens 

que el varen acompanyar.  

 

En un concert de poc més de trenta minuts 

vàrem cantar onze petites obres de autors tan 

importants, en música com en lletra, com: 

Lope de Vega, Ludwig van Beethoven, G.P.de 

Palestrina, J.S. Bach, G.F. Haendel, Elvis 

Prestley, Fancesc Vila i Salvador Espriu. El 

mestre Miquel Saladrigues amb la Coral Estel 

va fer oferir una  petita mostra molt eclèctica 

que va entusiasmar a tots els que ens 

aplegàrem a la avantsala de la capella de la 

residència, més de 60 persones que ens van 

demanar amb els seus aplaudiments un petit 

bis, en el que s’hi van afegir tots els assistents.  

 

Molt sentits i amables varen ser també els 

parlaments de mossèn Pere i de mossèn Serra 

Colomer, director actual del centre, que van 

fer posteriorment al concert agraint la nostra 

actuació. Ens van dir que teníem sempre les 

portes obertes per quan hi volguéssim tornar. 

  

A tots ens va quedar la sensació de que havia 

estat un magnífic concert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTORAL DE LA SALUT 
 

La persona quan està malalta necessita un 
acompanyament espiritual i afectiu per soportar 
positivament aquest moment feble. 
La pastoral de la salut ofereix aquest servei 
d'acompanyament de visites a malalts i 
persones d'edat avançada als que se'ls hi porta 
la comunió si ho demanen. Aviseu al despatx 
parroquial sobre persones que vulguin se'ls 
pugui visitar. 

 

 
 

 

      

                                               
                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAUTIZOS el tercer sábado de cada mes en 
Sant Eugeni. Próxima fecha: sábado 17 DE 
JUNIO. Acogida de bautizos el lunes 12  a las 
20.00 h.  En la parroquia del Pilar, según 
demanda y disponibilidad. 
 

CATEQUESIS  
La catequesis se reúne los lunes en el Pilar de 
18 a 19h y los sábados en Sant Eugeni de 19 a 
20h, seguida de la Misa participada con 
todos los niños de catequesis de ambas 
parroquias. 
CONFIRMACIONES:  Domingo 11 de junio a 
las 13h. Presidirá nuestro arzobispo (y 
cardenal electo) Mns. Juan José Omella 

 

SAGRAMENTALS 

MAIG 2017 
 

BAPTISMES: 

 Keyla Tito Banegas 
 Aleix Mesquida Casanova 
 Artemi Nolla Palomo 
 Miguel Angel Bau Sánchez 
 Giula Pagano Gonsalves 
 Luca Pagano Gonsalves 
 Pedro Lucca Frederico Fonseca 
 Aarón Vera Álvarez 

 
MATRIMONI: 

 Fernando Estremiana y Carla 
Zerpa 

 
1ª COMUNIÓ: Esther Frank i Arnaldo 
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GIRONA,  LA  CATEDRAL  I   EL  

TAPÍS   DE   LA   CREACIÓ 
 

Girona, és la capital del Gironès. La creuen quatre 
rius, el Ter, el Galligants, el Güell i l’Onyar, que  
divideix la ciutat entre el nucli antic i la ciutat 
nova. D’origen dubtós, alguns la situen a l’ època 
dels Ibers i d’altres a una fundació romana, 
Gerunda, cap l’any 77 abans de Crist. La ocupació 
pels àrabs fou breu i al 785 es lliurà a Carlemany, 
qui fundà el comtat de Girona. La unificació 
d’aquest territori amb el de Barcelona la feu 
Guifrè el Pelós el 878, quan Girona perd la 
importància política que fins aleshores havia 
tingut, però guanya estabilitat econòmica i social. 
La comunitat hebrea dels segles XIII i XIV va 
exercir una gran influència, amb personatges  
importants dins el món hebreu. El barri del Call, 
molt ben conservat, és l’ exponent d’aquest 
període. 
Després dels devastadors setges que patí en la 
Guerra del Francès, la ciutat va experimentar 
grans canvis, i per la industrialització s’inicià el 
desenvolupament urbà i econòmic. Actualment 
gràcies al seu conjunt arquitectònic monumental i 
històric és una destinació turística de primer 
ordre, que quan es visita, sempre s’ hi troba 
quelcom de nou que no defrauda  mai. 
Personalment, és la capital de Catalunya que més 
m’atreu, té quelcom d’antic i modern amb una 
personalitat molt marcada. És una ciutat feta a 
mida dels seus vilatans. 
Ara anem cap el Tapís de la Creació... I si fem una 
ullada a la imponent catedral gòtica de Girona ?  
Doncs, som - hi !  
Construïda sobre una església romànica entre els 
segles XIV-XVIII, de la que només en resta el 
campanar romànic anomenat la torre de 
Carlemany. La façana és d’un bellíssim barroc, 
concebuda com un gran retaule de pedra. Però l’ 
interior gòtic és esplèndid, ja que posseeix la nau 
més ampla del gòtic europeu (22,98 m.) sense 
pilars. L’ espaiosa nau i els seus vitralls creen una 
atmosfera interior especial. L’ara de l’altar major 
en alabastre i la Cadira de Carlemany (s.XI) són 
dues obres d’art destacables així com el baldaquí i 
el retaule de l’altar major ambdós gòtics, dues 
meravelles de l’orfebreria catalana de l’època.  La 
Catedral guarda els sarcòfags de Ramon 
Berenguer i la comtessa Ermessenda. ( s. XIV). 
I ara per una porta a l’esquerra de la nau entrarem 
al Museu Capitular de la Catedral, que posseeix 
una bellíssima col·lecció d’art religiós de diferents 
èpoques. Destacaré només el còdex del Beatus  
(any 975) comentari miniat amb il·lustracions del 

llibre de l’ Apocalipsi del cèlebre Beat de Lièbana. I 
la preciosa l’arquera de plata (s. X) del califa de 
Còrdova  Hixem II, treball d’artesans àrabs. 
I per fi ens trobem davant el Tapis de la Creació, a 
la darrera sala del museu, amb una llum molt 
tènue i protegit dins una urna de vidre amb 
temperatura constant per a la seva conservació. 
Tot seguit apreciem que és una peça única, li diem 
tapís, però en realitat és un brodat de 358 x 450 
cm. i és el que ens resta, un terç del primitiu. 
Realitzat al segle XI, no se sap a on, però se’n 
comença a parlar al segle XVI amb motiu de la 
visita de Carles I.  
És un brodat fet amb llana tenyida de vius colors 
sàviament combinats que representen la 
cosmogonia cristiana medieval.  (Teoria de 
caràcter mític religiós i filosòfic sobre la formació 
de l’ univers ). Estudiosos en brodats medievals 
creuen que el van fer monjos, ja que les 
comunitats femenines treballaven els brodats en 
seda i fils d’or i plata.  
Crist és el centre presidint els astres, els vents, els 
mesos els dies, les plantes, les estacions,  els 
animals i altres elements de la natura, és a dir el 
cicle de la vida i el temps. 
Tot gira al voltant del Pantocràtor, amb un Crist 
molt jove, rodejat pels set dies de la creació del 
món fins a Eva i l’arbre del Coneixement, amb 
inscripcions del Gènesi, però res referent al pecat 
original.  Els vents estan representants per joves 
alats a l’estil romà, i tanquen el quadre central. En 
els quatre angles superiors veiem els quatre rius 
del Paradís. 
A les franges laterals trobem la representació dels 
mesos, alguns s’han perdut, i les figures del sol i la 
lluna, com a déus romans. 
De les tres franges inferiors només en queda un 
bocí i en mal estat on s’intueix  Helena, amb jueus 
buscant la creu de Crist. La resta un misteri. 
I Ara us diré el de sempre, aneu a Girona, 
passegeu pel seu barri vell, visiteu l’ esplèndida 
Catedral i  el Museu, i davant del Tapís de la 
Creació,  penseu si les meves lloances li fan 
justícia...  

Montse Carreras 
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HORARIS D'ESTIU 

A L'AGRUPACIÓ 

APARROQUIAL 
 

MES DE JULIOL 2017: 
- Laborables de dilluns a divendres:  

 Missa de 19 h al Pilar 

 Missa de 20 h a Sant Eugeni 

- Dissabtes i vigílies de festiu: 

 Missa de 19 h al Pilar (català) 

 Missa de 20 h a Sant Eugeni 

(castellà) 

- Diumenges i festius. 

 Missa de 11h (català) al Pilar 

 Missa de 12h (castellà) a Sant 

Eugeni 

 
 

MES D'AGOST 2017: 
- Laborables de dilluns a divendres:  

 Missa de 19 h al Pilar DIMARTS I 

DIJOUS 

 Missa de 20 h a Sant Eugeni 

DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES 

- Dissabtes i vigílies de festiu: 

 Missa de 19 h al Pilar (català) 

 Missa de 20 h a Sant Eugeni 

(castellà) 

- Diumenges i festius. 

 Missa de 11h (català) al Pilar 

 Missa de 12h (castellà) a Sant 

Eugeni 

 

 
 
Per tal de re-abastir  les 
existències de cara a l'estiu 
DISA arxiprestal necessita: 

sucre, farina, sal, 

pasta petita, 

macarrons, xocolata, 

cacau en pols, 

llegums cuits, puré 

de patates, cafè 

soluble, cereals 

d'esmorzar  i 

mongetes seques. 

 

Sigueu 
generosos!!!  
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CLUB DE LECTURA 
 

Ajornada la sessió del dijous 1 de juny 
amb el llibre: 
 

 
 

En breu es comunicarà, per mitjà de la 
cartellera parroquial, el dia de reunió del mes 
de juny per parlar sobre aquest llibre. 
 

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 
 

…os aseguro que si tuvieseis la fe de 

un grano de mostaza , diríais a ese 

monte, vete de aquí allí, y se 

trasladaría, nada os sería imposible 

 ( Mt 17,20) 
 

Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Dame 

la alegría de saberte cercano y la 

confianza de sentir que Tú siempre 

estás a mi lado. 
Junio 2017 

AGENDA DE SANT EUGENI - JUNY 2017 
 

 DIA 8 A LAS 20.00 H. CONCIERTO 
GOOSPEL EN EL CENTRO CÍVICO JOSEP 
Mª TRIAS I PIES. Dirección: JARDIN DEL 
CLOT RIERA BLANCA, 1-3 

 DIA 10 A LAS 20.30 H. CONCIERTO ORFEO 
LAUDATE 

 DIA 11 A LAS 18.00 H. CONCIERTO CORAL 
NODAMEN Y CANTARÁN TAMBIEN EN LA 
MISA DE LAS 20.00 H. 

 DIA 14 A LAS 17.00 H. REUNION 
PROYECTO PARROQUIA MISIONERA  
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CAFÉ AMB LA BÍBLIA 
 

 
 

Joan, 2 
Trobem que l’Evangeli de Joan és ben 

diferent dels altres Evangelis. Sembla 

orientat cap a una població jueva, una 

població culta. Cada paraula té un significat 

molt més enllà de la pura descripció dels fets.  

El primer miracle de Jesús (senyals en 

l’Evangeli de Joan) és ben conegut de tots: 

les bodes de Canà. Quan a l’inici Joan ens 

diu: “El tercer dia...”, amb aquesta frase, 

Joan vol destacar que Déu es manifesta, i la 

mare de Jesús, invita a Jesús a avançar cap a 

la seva hora, l’hora de la seva passió, mort i 

resurrecció. 

No sabem qui eren els nuvis de les noces de 

Canà, de quina família es tractava, només 

sabem que hi havia un banquet de noces, pa i 

vi, els seus deixebles i servidors, i Maria que 

els diu: “Feu tot allò que us digui”. 

Jesús es presenta com el nou temple, esvalota 

a la gent i els hi diu que no converteixin en 

una casa de comerç la casa del seu Pare. Ell 

assegura que en tres dies reconstruirà el 

temple; es refereix al Temple del seu cos. 

Costa molt de creure, però és així. 

La propera sessió serà el 10 de juny i 

seguirem amb Joan, capítol 3: Néixer de nou. 

 

 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 
 

 

“Encadenados” 
 

Dimecres, 21 de juny (19 h.) 
 

 
 

Una bona mostra de cinema 
d’espies a la 2ª Guerra Mundial, 
de la ma del mestre del suspens:  

Alfred Hitchcock. 
 
 

        

http://agrupacio-parroquial-eugeni-pilar.blogspot.com.es/
http://agrupacio-parroquial-eugeni-pilar.blogspot.com.es/
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Entre todas la súplicas que se le dirigieron a Jesús 

durante el anuncio del Evangelio no hay quizá 

ninguna tan desgarradora como la de aquel pobre 

hombre: 

- ¡Creo, Señor, pero ayúdame en mi incredulidad! 

 Era un padre desesperado porque su hijo se tiraba 

al suelo,se hería,  se quemaba… 

Y ruega a Jesús que  si puedes, cura a mi hijo, 

porque tus discípulos no han, podido curarle.  

 

Jesús ante el condicionante que emplea aquel 

hombre pregunta. Tú tienes fe. Y su respuesta fue  

que la tenía ,pero tal vez fuese demasiado pequeña. 

 

Y el buen hombre puso en nuestros labios una 

súplica que no se nos debiera olvidar nunca : si 

puedes hacer algo, ten compasión y ayúdanos 

- Y Jesús le da la seguridad de que todo es posible 

para el que tiene fe…y el pobre padre, al instante 

grita ¡creo, Señor si con eso mi hijo se va a curar, 

entonces creo….y aunque sea poca mi fe, te digo 

que creo, pero ayuda , mi poca fe.¡  Cuanto 

sufrimiento del hombre, como quería ver a su hijo 

sano!. 

Cualquiera que  sea la situación que estemos 

pasando en estos momentos, no dudemos en 

acercarnos a Jesús, Él es el único que nos puede 

sanar. 

 

Sabes, Señor, que soy uno de los tuyos, 

que creo en ti y formas parte de mi vida, 

pero muchas veces vivo como si no existieras, 

porque no termino de entregarme a Ti del todo. 

  

Quiero tener la fe de la mujer que tocó tu manto, 

convencida de que Tú podías sanarle. 

Me invitas a levantarme, a no dormirme en la 

mediocridad, 

a vivir una vida apasionante, 

a trabajar con el mismo Amor  que Tú 

y a confiar en ti mientras transcurre mi vida. 

  

Tú me impulsas a levantar todo lo que está en mí 

dormido. 

Tú me enseñas que puedo llegar a mucho más. 

Tú me haces creer en el ser humano, 

con toda su grandeza y fragilidad. 

  

La fe en ti, Señor, me aparta de fatalismos y 

desesperanzas, 

porque me haces confiar en las personas. 

Hay mucho dolor en nuestro mundo, 

a algunos les ha tocado una vida muy dura... 

Hoy te pido  ardientemente que susurres al oído de 

cada hermano: 

"Tu fe te ha salvado, vete en paz"... 

  

 Si, pidámosle a Dios que nos de fe para seguir 

nuestra trayectoria de lealtad, para no abandonar en 

la lucha. Fortaleza para navegar mar a dentro, para 

salir de nuestra zona de confort y para seguir 

echando las redes aunque nos sea incomodo, nos 

digan que estos equivocados y nos venza el 

cansancio  

 

Todo es posible para el que cree. Señor yo creo, 

Pero aumenta mi fe 

 

CM 

 

PERSEVERANCIA ANTE LA 

ADVERSIDAD 

Vivimos ante un mundo que día a día nos 

enfrenta a una dura realidad plagada de signos 

pre –apocalípticos. 

Al hablarnos sobre la fuerza del mal, Jesús nos 

advierte que si no abrimos nuestro corazón a 

Dios, este se servirá de la ambición y 

prepotencia del ser humano; y entonces, las 

guerra por el poder y los recursos seguirán 

devastándolo todo. 

¿Cómo nos enfrentaremos los cristianos ante 

tal desolación? Abriendo nuestro corazón a 

Dios y fortaleciendo nuestra confianza y fe en 

el Señor, alentados por la rotundidad de las 

palabras de Jesús “…ni un solo cabello de 

vuestra cabeza perecerá. 

 

SALMO 12 

Sálvanos Señor que ha desaparecido el fiel 

No queda lealtad entre los seres humanos 

 Se mienten unos a otros 

Conversan con lenguas aduladoras 

 Que el Señor extirpe la palabra “aduladora” 

La lengua que habla con arrogancia… 
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Actividades de la Cofradía 

de la Virgen de Valvanera en 

Barcelona. Junio 2017. 
 
ROMERIA  A LA ERMITA DE `PLATJA D´ARO 

  
Siguiendo  la tradición, el pasado  día 27 del 
corriente mes de mayo la Cofradía de la 
Virgen de Valvanera en Barcelona  se ha 
trasladado en romería a honrar a su Santa 
Patrona  en su ermita  de Platja d´Aro, en cuyo 
acogedor lugar hemos sido muy bien recibidos 
por las familias que por devoción a la Virgen 
cuidan del oratorio y lo mantienen  en 
inmejorables condiciones. A la peregrinación 
han asistido numerosos cofrades y otros 
devotos  que, ya en autobús o por  medios 
propios, desearon desplazarse para honrar  a 
la Reina del Cielo, Sol de La Rioja, como se la 
denomina en aquella región.  
El autobús partió de la Plaza de Cataluña, en 
Barcelona,  en un ambiente de fervor acorde 
con la razón del desplazamiento. Me permito 
recordar y hacer mención del Rvdo.  Don 
Felipe Abad León, otrora asiduo asistente a 
esta romería y animador del viaje con sus 
narraciones como Cronista Oficial de la 
Comunidad Riojana. Reconforta la presencia 
de personas jóvenes en la Cofradía, garantía 
del futuro de la Institución. Durante  los  
trayectos de ida y regreso,  y en presencia de 
la Santísima Virgen en su oratorio, fueron  
rezadas las tres partes del Santo Rosario, 
cuyos  misterios eran  comentados 
previamente, con evidente acierto,  por  el 
cofrade don Antonio Esteban. 
Una climatología  muy bonancible  contribuyó 
a la brillantez  del acto y a hacernos disfrutar  
de unas horas agradables en la  acogedora 
campiña, dotada de sillas  amablemente 
cedidas y colocadas por l´Ajuntament  de 
Platja d´Aro, a cuya entidad le expresamos 
nuestro más sincero reconocimiento.   
La Eucaristía fue oficiada por el párroco de 
Platja d´Aro Mn. Ernest  Zaragoza, quien  hizo 
exaltación de la devoción a la Santísima 
Virgen, dando a su oratoria un sentido 
humanista que fue del agrado de todos los 

presentes. Durante la ceremonia se 
entonaron por el  grupo de señoras canciones 
marianas,  se hizo por los niños y demás fieles  
ofrenda de flores a Nuestra Señora,  y se 
elevaron plegarias al Cielo en favor de los 
cofrades ausentes, sea por enfermedad o 
fallecimiento (E.P.D.) Don Antonio Esteban dio 
lectura  ante el altar a un poema titulado 
“Plegaria y Ofrecimiento a la Virgen de 
Valvanera” creación del firmante de esta 
crónica,  Isidoro Samaniego, que por razones 
personales no le fue posible asistir a la 
romería. Como final del ritual religioso  
se rezaron las oraciones habituales de cada 
mes: las Preces a la Virgen, beso de medalla, y 
canto del himno. 
Tuvo lugar a continuación  la degustación al 
aire libre del habitual aperitivo riojano con 
artículos de nuestra tierra, (embutidos, vino y 
otros productos),  y se desbordó la alegría con 
cantares y jotas de la tierra, previo  ésto a la 
Comida de Hermandad que tuvo lugar en el 
hotel Golf Costa Brava, de Santa Cristina.  
Finalizado  todo,  tras saborear  un sabroso 
licor de yerbas de Valvanera, obsequio del  
Monasterio,  y unas cocas, gentileza de un 
cofrade, se emprendió el regreso a Barcelona 
dando gracias a Dios y a la Virgen por tan feliz 
celebración, extensivas a la Junta de Gobierno 
por la magnífica organización del evento.  
Fue, en suma, una jornada Mariana, plena de 
fervor, oración y alegría.  
                                
                                  Barcelona, Mayo de 2017. 
  Firmado: Isidoro Samaniego Pastor,  cofrade. 
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REVIFEM LA NOSTRA FE 
 
Vivim en temps remoguts 

amb canvis en tots els ordres, 

es refusen els continguts 

de costums i tradicions 

sense reportar-nos millores. 

 

S'estén molt el pessimisme  

i el cristianisme actual 

no està lliure d'aquest mal.  

 

Diu el papa Francesc: 

Els mals del nostre món  

- i els de l'Església- 

no poden ser excusa  

en la nostra entrega i fervor. 

 

Està demostrat 

que sols amb materialisme, 

ofegant l'espiritualitat, 

no gaudeix la humanitat. 

 

Les tradicionals devocions 

que celebra el món cristià 

són en tot moment lliçons, 

directament o indirectament 

que la misericòrdia de Déu ens donà. 

 

Ara al mes de juny diem: 

"Sagrat Cor de Jesús en Vos confio". 

Repetim-la amb fe i confiança 

i el pessimisme deixem de banda. 

 

 

 

      Francisco Baldric 

 

 
 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

JUNY 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 djs St. Justí 

2 dvs St. Eugeni 

3 dss St. Carles Luanga 

4 DMG PENTECOSTA 

5 dll Dilluns segona Pasqua 

6 dm St. Norbert 

7 dmc St. Robert 

8 djs Jesucrist Gran Sacerdot 

9 dvs St. Efren 

10 dss St. Maurici 

11 DMG SANTÍSSIMA TRINITAT 

12 dll St. Onofre 

13 dm St. Antoni de Pàdua 

14 dmc St. Eliseu 

15 djs Sta. Maria Micaela 

16 dvs St. Quirze 

17 dss Sta. Emília 

18 DMG CORPUS CHRISTI 

19 dll St. Romuald 

20 dm Sta. Florentina 

21 dmc St. Lluís Gonçaga 

22 djs St. Paulí de Nola 

23 dvs SAGRAT COR DE JESÚS 

24 dss Nativitat de Sant Joan 

25 DMG XII durant l'Any 

26 dll St. Pelai 
27 dm St. Ciril d'Alexandria 
28 dmc St. Ireneu 

29 djs St. Pere i St. Pau 

30 dvs Protomàrtirs Romans 
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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 (el lunes 5 de 
junio 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 11 
de JUNY a la Cripta amb la Confraria de la 
Valvanera, 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

 


