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DIOS NOS LLAMA A TODOS  
Dios prometió que la salvación vendría de Israel, sin embargo siempre pensó que fuese para toda 

la humanidad, para toda la creación. Y desde el principio así fue . Sin entrar en la discusión de la  

historicidad del relato de Mateo( 2,1-12  ) que en su evangelio nos narra la llamada a los Magos de 

Oriente,  observamos que, en realidad, este episodio solo viene a revelarnos el nacimiento de Jesús  

en tierra de Israel y lo expresa de manera  que los primeros hombres en saberlo fueron unos 

pastores israelitas, pero  que, al mismo tiempo, manifestó su señal a unos hombres estudiosos, 

gentiles,  que conocían antiguas profecías en las que se hablaba de que una estrella más luminosa 

que las otras  señalaría el nacimiento de un gran Rey en la tierra de Israel. Ellos cumplían  su 

trabajo cotidiano cuando vieron la estrella. Se nos dice que dejándolo todo se pusieron en camino, 

haciendo un largo viaje, para adorarle y presentarle sus regalos. Es la llamada de Dios, pero ¿a 

quién llama? La estrella salió para todos, pero solo unos hombres que tenían ansia de su presencia, 

y que cumplían con su trabajo la notaron y aceptando la llamada, acudieron.  Dios, nos ha hecho el 

regalo gratuito más generoso, nos ha enviado a su Hijo, ahora nos dice que la salvación que nos 

trae este niño recién nacido, es para  toda la humanidad, para todos los seres humanos y  nos 

enseña cómo encontrarle. 

Jesús, el hijo de María, se manifiesta como hermano, como Salvador a toda la humanidad  

simbolizada el relato de Mateo, por estos tres personajes que vienen de muy lejos en su búsqueda 

y le traen regalos; Él no tiene pueblos escogidos,  para Él todos somos  iguales .Este  es el 

mensaje de esta fiesta. La manifestación de Dios se realiza siempre por la convergencia de dos 

voluntades, la de Dios que llama y la del hombre que le busca y se propone realizar un largo 

camino, que culmina en un encuentro cargado de amor… de ternura. Los magos le adoraron 

ofreciéndole regalos, lo mejor  de cuanto tenían, pero, a cambio, recibieron el mayor de los 

regalos, descubrir en este Niño al hijo de Dios. Esta  es la escena que María guarda en su corazón. 

La luz de Cristo se encendió en esa noche Santa y según el relato que comentamos , guio lo mismo 

a unos pastores, pobres e ignorantes que a unos  astrónomos sabios y ricos,  unos israelitas a otros 

gentiles.  

No es fácil el camino. El relato de Mateo (Mt2.2-7) nos dice que durante el viaje, al llegar a 

Jerusalén se oculta la estrella. Quedan desorientados ¿A dónde ir? , pero a pesar de la oscuridad 

buscan  y preguntan. También ellos se equivocan, van a los poderosos, a los que temen perder sus 

muchas prerrogativas, Allí les orientan a medias porque sus intenciones  son engañosas, pero, ellos 

perseveran y Dios de nuevo sale a su encuentro, la luz brilla de nuevo y les conduce hasta Jesús. A 

estos hombres, el encuentro con Dios les ha exigido una búsqueda, una marcha larga, dejarlo  todo 

y salir.  Nos enseña  que la búsqueda de Dios se realiza durante toda la vida. Podríamos 

reflexionar: los Magos encuentran al Niño, y “cayendo de rodillas, le adoran” y le entregan 

riquezas, los tesoros valiosos que poseen.  Podríamos preguntarnos ¿Nosotros ante quién nos 

arrodillamos?, ¿quién es el “Dios” que adoramos desde el fondo de nuestro ser? ¿Vivimos 

adorando al Niño de Belén?, ¿ponemos a su disposición nuestros intereses, nuestras riquezas, 

nuestro bienestar, o tenemos algún otro dios? Dios quiere manifestarse a todos,  lo quiere hacer 

personalmente, una vez más nos llama, quiere que le busquemos y que con generosidad acudamos 

donde sabemos que Él está. En nuestras vidas siempre hay alguna estrella que nos guía hacia Él, 

busquémosla e intentemos ser luz para otros que le buscan. 

CM 
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de febrer de 

2018: 

 No a la corrupció. 

 Perquè aquells que tenen un poder 

material, polític o espiritual no es deixin 

dominar per la corrupció. 

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 

dijous no festiu 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 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 
 

El compromís amb el grup de Vida Creixent 

ens dona la possibilitat de créixer com a 

cristians, d’aprendre de cada un la seva manera 

de viure la fe. La nostra missió és de servei 

però també ens porta a viure aquest itinerari  

tant enriquidor que permet compartir les 

alegries petites i grans, tot això composa un 

moviment d’alegria i esperança on descobrim 

que Déu ens estima i ens cuida a la nostra edat 

amb les nostres limitacions i defectes i que ens 

crida a treballar a la seva vinya. Suposa per a 

mi una benedicció de Déu. Espero que us 

apunteu a seguir aquest camí amb nosaltres. 
 

Amèlia Inglés 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Intentaré ajuntar-los 
 

El meu mestre de guitarra deia que no es 
podia fer música sense solfejar. I els del 
flamenc, cap el sud, per Andalusia, què? Això 
dels ponts entre músiques és un problema 
sense solució. 
En unes classes teòriques d'història de la 
música el conferenciant parlava "només" per 
als "gourmets" de la música culta (i els de les 
altres músiques? s'han de sentir analfabets 
musicals?). 
Un prestigiós director d'orquestra deia que la 
música es pot analitzar, però no es pot 
interpretar (es referia a la música culta, és 
clar!). Aleshores caldria preguntar-nos per 
què a Bob Dylan li han donat un premi Nobel 
de literatura (de cançons = música). Els del 
Jazz aporten molta confusió, perquè uns 
sabien escriure i tocar amb partitura, d'altres 
no... En què quedem? 
Uns pensaven que la música es consagrava 
als ideals... d'altres només s'explicaven a ells 
mateixos i pensaven que nosaltres, la gent, 
els consideraríem interessants; els que valien 
molt eren gairebé esclaus o mercenaris i els 
d'ara guanyen vots i adeptes escrivint 
consciència social del món global actual... No 
barregem tot! Però que nos ens facin 
infeliços; tot té el seu quan, el seu a on i el 
seu per què... Hi ha qui ho barreja amb el 
coeficient d'intel·ligència, amb depurar la 
part bruta de la realitat... 
I a mi, tot plegat em semblen (alguns) 
comentaris molt bé! Només eren i són 
històries d'absurds i paradoxes, ... que 
cadascú s'expressi com pugui, i dins d'això, 
com vulgui... és clar! 
 

Víctor García Toldrà 
 

 
  

El grup de Vida Creixent de Sant Eugeni és 

reunirà el proper dimarts dia 13 de febrer a les 

17h. I el grup del Pilar el dimecres dia 14 de 

febrer a les 17'30h.  
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CORAL ESTEL 
En les ressenyes corresponents al mes de febrer 

tenim el costum de recordar en un resum les 

activitats que ha desenvolupat la Coral Estel en tot 

l’any 2017. 

Enguany podem dir que hem celebrat set concerts: 

El dia 26 de gener a la Residència Parc del Clot per 

a persones grans, on està internat el nostre cantaire 

Joan Anton Chaves des de fa tres anys.  

El dia 20 d’abril conjuntament amb la Coral 

Musicwood a la nostra Capella del Magnificat 

férem un concert, coral i amb instruments, de 

Pasqua. 

El dia 18 de maig visitàrem mossèn Pere 

Boixaderas a la Residència Sacerdotal Sant Josep 

Oriol on varem oferir un concert a tots els mossens 

residents. 

El 6 de juliol en ocasió de la jubilació de la nostra 

cantaire Rosa Segú vàrem cantar a la missa de 7 de 

la tarda al Magnificat i a continuació li oferírem un 

petit concert que va cloure amb la festa de comiat 

que li havíem preparat. 

El 5 d’octubre vàrem participar en una trobada de 

corals organitzada per l’Associació de Veïns, en 

ocasió de la Festa Major del barri de l’Esquerra de 

l’Eixample. Va tenir lloc a l’església de Sant 

Eugeni i cantàrem tres cançons, a més del cant 

comú. 

El 21 d’octubre celebràrem la nostra ja tradicional 

cantada (XVII edició) de la Tardor Coral 

acompanyats de les Corals Balmes i de 

l’Associació de Pares de l’Escola Lavínia. 

Finalment també el 14 de desembre férem un 

concert de Nadal benèfic al Centre Municipal 

Francesc Layret per a gent gran per quarta vegada 

consecutiva. 

A més de la missa ja esmentada del dia 6 de juliol 

també vàrem cantar a la Missa Major parroquial de 

la Festa del Pilar que se celebra a la Cripta a les 10 

h. com és costum de cada any, I també 

participàrem a la missa dita del “pollet” que té lloc 

el dia 24 de desembre vigília de la Diada de Nadal 

a las set de la tarda. Enguany per primera vegada 

vàrem compartir amb la soprano Sra. Maria Gelpí 

el cant de la Sibil·la. 

També podem recordar una sortida feta el 25 de 

mars a la ciutat de Vic i la vila de Taradell en la 

que es van visitar el famós mercat, la ciutat vella 

amb el Temple Romà i el museu diocesà. 

 

Ja dins del any 2018 el darrer mes de gener hem 

celebrat el dia 13 el concert de Nadal parroquial, 

que no havíem trobat data vàlida, per a totes les 

parts, per fer-lo abans de festes, amb el amics dels 

Cantaires d’Avinyó.  

Va ser una trobada molt bonica i animada perquè 

també vam homenatjar a la companya Resli Harder 

que ha estat presidenta de la entitat durant molts 

anys, sempre com una soprano destacada, i que 

fins ara cantava en ambdues corals però que a 

partir de desembre ens ha deixat, en motiu d’haver 

tancat la seva casa a Barcelona. Se li va lliurar un 

obsequi signat per tots els companys assistents en 

record de la seva llarga estada amb nosaltres. 

Finalment el dijous 25 tornàrem a cantar a la 

Residència Parc del Clot un concert de Nadal 

dedicat al nostre antic company, a dalt esmentat, i 

a tots als residents i personal assistent. 

Obtinguérem una excel·lent rebuda davant de una 

setantena de persones, la majoria en cadira de 

rodes.  

Més que la qualitat del concert creiem que el que té 

aquí valor és el temps i la dedicació que podem 

donar a aquestes persones de edat molt avançada i 

amb malalties cròniques i que reben contades 

visites de les seves famílies, ja que moltes de elles 

són de poblacions distants. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ESPACIO DE REFLEXION 

 
¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna 

¿ Contestó Jesús ¿que está escrito en la 

Ley ¿ le contestó: Amarás al Señor tu  

Dios con todo tu corazón, con toda tu 

alma, con toda tu mente, y a tu prójimo 

como a ti mismo. Jesús dijo Haz esto y 

vivirás.  Pero él  replicó ¿Quién es mi 

prójimo? (Lu 10,25-29) 

 

Ayúdame a descubrir quién me necesita, a 

quien puedo ayudar y dame fuerzas para 

acompañarle, escucharle y estar a su lado  
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PASTORAL DE LA SALUT 
Ens dediquem a visitar malalts i persones d’edat 
avançada que no poden sortir de casa. Si ho 
demanen se’ls porta la comunió a casa seva. Si 
en sabeu d’ algú que podríem visitar podeu 
avisar al despatx parroquial (Sant Eugeni o el 
Pilar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB DE LECTURA 
 

La próxima sesión se realizará el martes día 21 de 
Febrero. En dicha sesión, como de costumbre a las 
19'45 horas, y se comentará el libro: 
 

 
 

Cinc estudiants de Belles Arts viatgen a París per 
visitar la gran exposició que es va fer sobre 
Gauguin al Grand Palais a finals dels anys vuitanta. 
Aquell viatge, de només quatre dies, els durarà 
tota la vida. En Marc, la Lídia, en Mateu, l’Ada i en 
Santi teixiran, a partir d’aleshores, una amistat 
que sembla indestructible i que els mantindrà 
ancorats als vells temps, als anys dels grans 
anhels. Els protagonistes, però, entendran aviat 
que tan difícil és mantenir-se fidel a la vocació 
artística com renunciar-hi. I la vida, que cada 
vegada es torna més exigent, acabarà posant-los a 
prova.  
 

A  Els vells amics  Sílvia Soler s’endinsa en 
l’apassionant aventura que suposa la recerca del 
sentit de la vida i ens mostra per què l’amistat és 
un valor que cal preservar per sempre. 

 
SI TE GUSTA LA LECTURA. 

SI QUIERES COMPARTIR OPINIONES  
CON OTRAS PERSONAS. 

SI QUIERES AMPLIAR TU CIRCULO DE AMISTADES. 
¡¡ VEN AL CLUB DE LECTURA ¡¡ 

¡¡ TE ESPERAMOS ¡¡  

SAGRAMENTALS  

gener 2018 
 

BAPTISMES: 
 Ignacio Uztariz Chico 
 Jordi Escala Contreras 

 

EXÈQUIES: 
† Antoni Pons 
† Beatriz Gaspá 
† Dolors Sans 
 

MATRIMONI 

 Petru Valentín Albu i Laia 
Casanova Badia 

BAPTISMES: A St. Eugeni el tercer 

diumenge de cada mes (aquest mes de 

febrer, excepcionalment, serà el dissabte dia 

10 de febrer a les 18 hores, i acollida el 

dilluns 5 de febrer, a les 20 hores), i al Pilar 

segons demanda i disponibilitat.  

DIMECRES 14 DE FEBRER ÉS 

DIMECRES  DE CENDRA: 
 

S'imposarà la cendra a les misses de 19h en 

MD del Pilar i a les 20h en Sant Eugeni. 
 

Segons la tradició de l'Església serà dia de 

dejuni i abstinència. 



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 

 

5 

 
 

Des del FAR DE CONTES aquest mes volem 
recordar a Roal  Dahl, escriptor gal·lès, considerat 
un dels millors narradors del segle XX, algunes de 
les seves obres portades al cine, com: 
 
James i préssec gegant, Charlie i la fàbrica de 
xocolata, El fantàstic Sr. Guillot, Matilda, Les 
Bruixes, El gran amic gegant, etc. A la biblioteca 
del far de Contes els podeu venir a llegir.  
 
Un dels seus llibres VERSOS PERVERSOS, és 
una paròdia dels contes folklòrics tradicionals en 
vers, en DAHL fa una reinterpretació presentant 
finals sorprenents en lloc del tradicional. aquí una 
mostra amb un dels contes  

 
 

La caputxeta i el llop 
 

Estant un matí fent el babau 
li va entrar una gana espantosa al Senyor Llop, 

així que, per tirar-se alguna cosa al queixal, 
se'n va anar corrents a casa de l'Àvia. 
"Puc passar, Senyora?", Va preguntar. 

 
La pobre anciana, en veure'l, es va espantar 

pensant: "Aquest em menja d'una mossegada!" 
I, és clar, no s'havia equivocat: 

es va convertir l'Àvia en aliment 
en menys temps del que aquí t'explico. 
El pitjor és que era prima i tan ossuda 
que al Llop no li va ser de gran ajuda: 

"Segueixo tenint una fam aterridora ... 
Hauré de menjar-me a l'altre persona! " 

I, en no trobar cap a la nevera, 
grunyir amb impaciència aquella fera: 

"Esperaré assegut fins que torni 
Caputxeta Vermella de la Selva! " 

que aquí cridava el Bosc la feristela 
creient-se al Brasil i no a Espanya. 
I perquè no es veiés la seva feresa. 

es va disfressar d'àvia amb prestesa, 
es va donar laca en les ungles i en el pèl, 
es va posar la gran faldilla grisa de vol, 

sabates, barret, una jaqueta 
i es va asseure tot esperant la néta. 

 
Va arribar per fi Caputxeta al migdia 

i va dir: "Com estàs, àvia meva? 
Per cert, em impressionen les orelles! ". 

"Per millor sentir-te, que les velles 
som una mica sordes ". " Àvia, 

 
quins ulls més grans que tens!. "És clar, filleta, 

són les lentilles noves que m'ha posat 
perquè pugui veure't en Senyor Ernest 

l'oculista ", va dir l'animal 
mirant-la amb gest angelical 

mentre se li acudia que la noia 
havia de saber-mil vegades més rica 
que el ranxo precedent. Tot d'una, 

Caputxeta va dir: Que imponent 
abric de pell portes aquest hivern! ". 

el Llop, estupefacte, va dir: "Una banya! 
 

O no saps el conte o tu em menteixes: 
Ara et toca parlar-me de les meves dents! 

M'estàs prenent el pèl ...? Escolta, mocosa, 
et menjaré ara mateix i a una altra cosa ". 

Però ella es va asseure en un canapè 
i es va treure un revòlver de la cotilla, 

amb calma va apuntar bé al cap 
i - pam - allà va caure la bona peça. 

 
Al poc temps vaig veure a la Caputxeta 

creuant pel Bosc ... ¡Pobreta! 
Sabeu el que portava la infeliç? 

Doncs ni més ni menys que un sobrepellís 
que a mi em va semblar de pell d'un llop 

que va estar un matí fent el babau. 

https://3.bp.blogspot.com/-SgdIcxPhBKQ/Vsdpzo5_mvI/AAAAAAAADw4/TJgGCpeXZt4/s1600/02-blakecaperucita.jpg
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CINE FORUM 

PARRÒQUIA DEL 

PILAR 
 

“Testigo de cargo” 
 

Dimecres, 21 de febrer, 18:55 h.  
(cinc minuts abans que altres dies) 

 

 
 

Probablement la millor mostra del 
anomenat Cinema judicial, dirigida pel 

gran Billy Wilder.  
 

 
 

COFRADÍA DE LA VIRGEN DE 

VALVANERA EN BARCELONA 
 

Desde estas primeras líneas del nuevo año nos agrada 
dirigir  un  saludo muy cordial a nuestros  cofrades y 
devotos en general de nuestra patrona Santa María de 
Valvanera, y que el 2018 sea venturoso, para todos, 
pleno de Paz en el Señor  y de bendiciones de la Virgen 
Santísima. 
A las 12 horas del domingo, día 28 de enero, cuarto del 
tiempo ordinario,  tuvo lugar en nuestra Parroquia, con 
gran asistencia de fieles,  la primera reunión de la 
Cofradía en honor de la Patrona de La Rioja, que se 
inició con la difusión de dos noticias de interés por 
boca del cofrade don Federico Segarra: la primera de 
ellas se refiere a la próxima ordenación como diácono, 
el 25 de febrero, en la catedral de Tarrasa, del también 
cofrade  don Manuel Abad Gurría , tras su intensa 
preparación, durante cuatro años  para ejercer su 
colaboración en la misión espiritual de la Parroquia, y 
del Revdo. Mosén que dirige la misma. Nuestra 
enhorabuena al futuro nuevo diácono y buenos deseos 
de que ejerza su labor con toda la eficacia que por su 
interés y buenos deseos cabe esperar. 
La segunda noticia es la entrada en el Monasterio de  
Valvanera, y se han hecho cargo del mismo, los 
denominados Monjes Blancos, del Instituto del Verbo 
Encarnado, procedentes del Monasterio del Pueyo, de 
Barbastro (Huesca), que deseamos sea para el mayor 
enaltecimiento  del propio Monasterio,  devoción y 
amor a la Virgen María en su advocación de Valvanera. 
Acto seguido, el Revdo. Cura  Párroco  celebró la Santa 
Misa, como es habitual  en estas reuniones, basando su 
homilía en el Evangelio de San Marcos, propio del Día,  
que trata de la cura por Jesús  de un poseso en la 
Sinagoga de Cafarnaúm cuya y sabiduría y poder por 
parte de Cristo sorprendían y admiraban a quienes lo 
veían. Como comentario cabe decir que la palabra y la 
fuerza de Jesús hacen que ese enfermo sane, y que 
Jesús sea signo de la presencia de Dios en la Tierra. 
Acabada la Eucaristía, en su  capilla tuvo lugar la visita 
espiritual a la Virgen, con sus preces, canto del himno y 
beso de su medalla. 
Por último, se celebró la asamblea anual con exposición 
del Sr. Secretario, Sra. Tesorera de sus respectivas 
ponencias relativas al año 2017, que fueron aprobadas 
por unanimidad. En el aspecto económico cabe 
resaltar  la colaboración de la Cofradía al 
mantenimiento de los comedores parroquiales de 
Emaús. Cerró el acto la Sra. Presidenta, doña María 
Dolores Gurría, agradeciendo a los cofrades su 
colaboración 
Y deseando a todos un año 2018 lleno venturas y 
prosperidad.                   
 

Isidoro Samaniego Pastor, cofrade. 
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Café entorn a la Bíblia 
 
Agrupació Parroquial de Sant Eugeni I Papa i 

de Ntra. Sra. del Pilar 

 

El proper dia 10 de febrer, tindrem la propera 
reunió, ens centrarem en el capítol 7 de l’Evangeli 
de Joan.  Us esperem a tots els que vulgueu 
assistir-hi. 
 

 
 

Recordem el calendari 2017-2018: 

 

11/11/2017 10/03/2018 

09/12/2017 14/04/2018 

13/01/2018 12/05/2018 

10/02/2018 09/06/2018 
 

Dia: segons dissabtes de mes 
Lloc: Parròquia de Ntra. Sra. del Pilar (C/. 
Casanova, 175) 
Hora: 18:30 h a 20 h 

NOTES:  
1. Pla de lectura de la Bíblia en tres anys: ofereix 

la possibilitat de dur a terme la lectura 
individual i ordenada de la Bíblia segons els 
diferents cicles litúrgics. Considerem que és 
una molt bona manera de conèixer les 
Sagrades Escriptures des d’un espai més íntim 
https://lectiobiblica.wordpress.com/  

2. Web de l’Agrupació de Sant Eugeni I Papa i de 
Nostra Senyora del Pilar 
http://parroquiapilarsanteugeni.com/ 

 
 

 
 

AVISOS DEL MES DE FEBRER: 
 

 UNCIÓ DELS MALALTS: Dia 12 de 

febrer, dilluns, a la missa de les 20 h en 

Sant Eugeni. Per a rebre'l cal inscriure's a 

la sagristia de Sant Eugeni . 

 Día 23 de febrero a las 19.30 h. )  
primera  charla  cuaresmal en la 
Parroquia de Sant Ferran  ( Gran Via de 
Les Corts Catalanes 406)   

 

 Día 25 de febrero a las 18.00 h. En la 
parroquia de Sant Eugeni: Concierto 
grupo gospel  festival por la Fundación 
Noelia  (atrofia muscular infantil) 

 
 Consell agrupació parroquial Sant 

Eugeni i El Pilar: 19 de febrer a les 
20.00 h. Als locals de Sant Eugeni. 

 

 Catequesis de comunión,  
postcomunión y confirmación: Todos 
los sábados a las 19.00 h. A 
continuación misa participada. 
parroquia de Sant Eugeni. 

 

 Café con la biblia : día 10 de febrero  a 
las 18.30 h en la Parroquia del Pilar. 

 
 
 
 

 

https://lectiobiblica.wordpress.com/
http://parroquiapilarsanteugeni.com/
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SANT ANTONI ABAT  

i ELS BARBUTS 
 

Tant Sant Antoni Abat, com Sant Maur i com Sant 
Pau Ermità, que s’escauen  el 17, el 16 i el 15 de 
gener formen part d’ un conjunt de diades 
populars  que coneixem com la “Setmana dels 
Barbuts”. 
 
Es relacionen les imatges d’aquests sants de 
llargues barbes quan l’ hivern és més cru i les 
temperatures més baixes.   
 
Les barbes es converteixen en una manta peluda 
per fer de més bon passar la que es diu la setmana 
més freda de l’any. També s’hi han vist darrera les 
llargues barbes la saviesa, l’ experiència i la 
vellesa. Els personatges  generosos de Nadal duen 
llargues barbes, els Reis de l’orient i el Pare Noël, i 
estarien emparentats amb aquests sants barbuts 
en la seva aparença. Tot plegat queda demostrat 
que dur barba és signe d’ autoritat. És típic fer 
juguesques amb les barbes, per exemple deixar-
se-la si s’esdevé un fet determinat o també 
treure-se-la.  Sigui com sigui ens trobem en una de 
les dates tradicionalment festiva del cicle de l’any. 
Amb Sant Antoni Abat conegut com el del porquet 
o del ruc arrenquen els “tres tombs” dels que en 
parlaré a continuació. Celebrem la festa tant com 
pugueu però per si de cas hem de rebre aquesta 
setmana ben abrigats ja que com diu el refranyer 
popular: ”Setmana dels barbuts, setmana d’ 
esternuts ”. 
 
Sant Antoni Abat (Heracleópolis Magna,  Egipte,  
any 251 -Monte Colzim, Egipte, any 356) fou  un 
monjo cristià, fundador del moviment eremític. El 
que sabem de la seva vida ens és transmès 
principalment por l‘obra de sant Atanasi, que ens  
presenta la figura d’ un home que creixia 
en santedat i es converteix en model de pietat 
cristiana. També figura en el Calendari de Sants 
Luterà. La seva vida té elements històrics i 
llegendaris. Sabem que abandonà els seus bens 
per portar una existència eremítica encara que 
atenia a varies comunitats monacals d’ Egipte.  Es 
creu que va arribar als 105 anys d’edat.   
 
Els barcelonins que totes les festes les celebrem 
amb algun dolç, el dia de Sant Antoni ens mengem 
un tortell de massapà amb la figureta amagada 
d’un animaló domèstic, un porquet és el més típic.  

Sant Antoni Abat, és conegut popularment com 
Sant Antoni del porquet i Sant Antoni dels ases. La 
seva vida té moltes llegendes, i ara, uns en conto 
una d’elles: 
 
Un cop se li va presentar una truja amb un garrí a 
la boca, que no podia caminar perquè era 
esguerrat. La mare va deixar el garrí als peus del 
Sant, qui el va beneir i el petit i com si sempre 
hagués caminat, va sortir corrent. La truja agraïda 
al Sant no el va deixar mai per res i el seguí 
sempre per tot arreu. El porquet que és una 
característica de la seva iconografia i que sempre 
està al seu costat és barceloní, perquè el miracle 
segons la tradició  passà a Barcelona i és una truja. 
Sant Antoni és el patró dels animals. Sobre tot dels 
domèstics i el dia del Sant Patró els duien, i encara 
els duen a beneir. La festa antigament era 
organitzada per tres gremis: el del lloguer de 
mules, el dels traginers de Ribera i els dels 
bastaixos. La festa religiosa es celebrava a la 
Catedral, davant l’altar dels llogaters de mules que 
era el gremi més ric i més important del tres. La 
Capella de Sant Antoni era al costat de la del Sant 
Crist de Lepant.  
 
Els genets, un d’ells abanderat, i els cavalls de la 
cavalcada dels tres gremis, sortien molt guarnits, 
quan  anaven a beneir i eren anomenats els “Tres 
Tombs” . Tenim vàries versions del nom però la 
més creïble és la  que donaven tres voltes a l’illa 
on hi havia l’església de Sant Antoni.  Actualment 
aquesta festa popular es continua celebrant al 
barri barceloní de Sant Antoni i a molts pobles de 
tot Catalunya.  
 
Les tradicions no les hem de perdre, són un signe 
de la nostra identitat i per sort aquesta és molt 
estimada. 

                                                                                                  
Montse Carreras 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Heracle%C3%B3polis_Magna
https://es.wikipedia.org/wiki/251
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monte_Colzim&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/356
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
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Camí de Quaresma 
 

Preguem Déu en tot moment 

claredat i enteniment, 

millorant nostre passat 

i fruint d'un futur asserenat. 

 

El dia 2 de febrer 

la Candelera celebrem, 

oferint nostres candeles 

que amb fe encendrem. 

 

I seguint el ritual 

el 14, dimecres de cendra, 

s'imposarà als nostres fronts 

un xic de beneïda cendra 

per la mort bé recordar. 

 

Ja al març finirà la Quaresma, 

com a preparació de Setmana Santa 

i la Pasqua de Resurrecció. 

Que nostra fe es refermi 

en la fe i en la caritat. 

Siguem cristians de debò. 

 

Francisco Baldrich 

 
 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

FEBRER DE 2018 
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 djs St. Cecili 

2 dvs La Candelera 

3 dss St. Òscar 

4 DMG V  Durant l'any 

5 dll Sta. Àgueda 

6 dm St. Pau Miki i companys 

7 dmc St. Guarí 

8 djs St. Jeroni Emiliani 

9 dvs St. Sisebut 

10 dss Sta. Escolàstica 

11 DMG VI  Durant l'any 

12 dll Sta. Eulàlia 

13 dm Sta. Engràcia 

14 dmc DIMECRES DE CENDRA 

15 djs St. Claudi 

16 dvs Sta. Juliana 

17 dss St. Fundadors Servites 

18 DMG I  QUARESMA 

19 dll St. Conrat 

20 dm St. Nemesi 

21 dmc St. Pere Damiani 

22 djs Càtedra de Sant Pere 

23 dvs St. Policarp 

24 dss St. Modest 

25 DMG II  QUARESMA 

26 dll Sta. Paula Montal 

27 dm St. Gabriel 

28 dmc St. Rufí 
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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 25 de febrer serà 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 el primer divendres de 
cada mes, en acabar la missa i tots els dijous 
(ambdós excepte festius ni vigílies de festiu) del 
curs escolar, de 19’30 a 20'30 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  no festius a St. Eugeni de 18 a 20 h.  
Tf. 93 321 64 51      Sr. Joan Torrell 
amicsdelsgoigs@gmail.com 
http://assocamicsdelsgoigs.blogspot.com/  
 

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 

 
 

 

mailto:amicsdelsgois@gmail.com
http://assocamicsdelsgoigs.blogspot.com/

