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HORARIOS DE SEMANA SANTA 
 

DOMINGO DE RAMOS   
A LAS 10.00 H. MISA (català) PARROQUIA DEL PILAR 
A LAS 11.30 H. BENDICIÓN DE RAMOS EN ST. EUGENI Y PROCESIÓN HASTA EL PILAR 
SOBRE LAS 12'15/12'30 H. MISA EN MD DEL PILAR 
A LAS 20.00 H. MISA EN SANT EUGENI 
 
JUEVES SANTO 
A LAS 19.00 H. "SANT SOPAR" A SANT EUGENI 
A LAS 20.00 H. HORA SANTA A SANT EUGENI 
 
VIERNES SANTO  
A LAS 12.00 H. VIA CRUCIS DE SANT EUGENI AL PILAR 
A LAS 12.45 H. "SANT OFICIS" EN MD PILAR 
 
SABADO SANTO 
  A LAS 20.00 H. VIGILIA DE PASCUA EN SANT EUGENI 
  
DOMINGO DE RESURRECIÓN 
A LAS 10.00 H. MISA EN EL PILAR (català) 
A LAS 11.00 H. MISA EN SANT EUGENI (català) 
A LAS 12.00 H. MISA EN EL PILAR (castellà) 
A LAS 13.00 H  MISA EN SANT EUGENI (castellà) 
  - por la tarde no habrá misa -  
 
LUNES DE PASCUA: 
A LAS 19.00 H. EN EL PILAR (català) 

   A LAS 20.00 H. EN SANT EUGENI (castellà) 

  

SACRAMENTO DE LA PENITENCIA: 

 Lunes día 19 a las 19.00h. en MD Pilar (català) 

 Martes día 20 a las 20.00 h. en Sant Eugeni (castellà) 

 Miércoles día 21 marzo confesiones exclusivamente 
para los niños de primera comunión de Sant Eugeni y 
el Pilar  
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DIUMENGE DE RAMS 

 
El dia 25 de març celebrarem el diumenge de Rams, cada any hem aconseguit que en l'agrupació 
parroquial fos un dia en què, un cop acabada la quaresma, entràvem a celebrar el més important 
per als cristians, LA SETMANA SANTA i LA PASQUA.  
 
En el Diumenge de Rams es commemora l'entrada triomfal de Jesús a Jerusalem, exactament 
una setmana abans de la seva Resurrecció, quan la multitud el va rebre amb fulles de palma i 
branques d'oliveres. Cal destacar que també és denominat Diumenge de Passió, perquè 
correspon al diumenge anterior al de Resurrecció. Aquest dia marca el final de la Quaresma i 
l'inici de la Setmana Santa, commemorant no un, sinó els dos esdeveniments més significatius en 
la vida de Crist: la seva mort i Resurecció 
 
La processó del Diumenge de Rams: 
Per commemorar l'inici de la Passió del Senyor es realitza una processó abans de la missa que és 
acompanyada per branques de palma, olivera o d'algun altre tipus de plantes, de la mateixa 
manera que es va rebre de manera triomfal a Jesús a Jerusalem. La nostra agrupació parroquial 
ha fet visible aquesta processó any rere any amb tota la comunitat: nens, pares, joves, armats de 
la Palma d'Ebre, músics,... Cada any ha estat més nombrosa i més viscuda. Jo m'atreviria a dir 
que realitzem un gran esforç per part de tots, i que té la seva recompensa en la mesura que es 
celebra des de la fe. 
 
No solament volem recordar aquesta entrada de Jesús a Jerusalem, sinó que volem viure aquest 
moment, tota la comunitat de l'agrupació parroquial MD Pilar - Sant Eugeni, tot reflexionant, 
vivint i celebrant aquells moments de Jesús en les nostres pròpies vides, com a comunitat que vol 
evangelitzar. 
 
Encara que molts municipis arrenquen les seves processons ja des del Divendres de Passió, és el 
Diumenge de Rams el dia en què totes les comunitats comencen a celebrar l'inici de la Setmana 
Santa, camí cap a la Pasqua. 
 
Per això, us convidem a aquest inici del camí de la Setmana Santa que és també el camí cap a la 
Pasqua de totes les nostres històries personals i comunitàries, de tots els nostres goigs, debilitats 
i esperances. Tot ells seran recollits per Déu en la persona de Jesús. 
 
Feliç Diumenge de Rams i Feliç Setmana Santa! 

Mn Nino 
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de març de 

2018: 

 Formació en el discerniment 

espiritual. 

 Perquè tota l'Església reconegui la 

urgència de la formació en el discerniment 

espiritual, tant en el pla personal com en 

el comunitari. 

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 
 

Voldria comenta el que sento al ser persona 

adulta de la meva collita personal. Arriba un 

moment en la vida que recordes el passat. 

Tenim records feliços i moments difícils que  

omplen el dia a dia de quan érem joves. 

Creiem que el tenir i el ser important es la clau 

de la felicitat. Les experiències negatives ens 

diuen que no fa feliç el tenir si no el saber 

compartir i valorar la persona per ella mateixa. 

Si cuidem la nostra vida interior sabrem 

valorar la bellesa del sol, contemplar la 

naturalesa, fruir de la família i els amics. 

Disposarem de temps per fer feliços als altres. 

Aquest potser el nostre millor bagatge. La 

Quaresma es un bon moment per reflexionar i 

renovar-nos i lo més important saber que Déu 

ens estima i ens acompanya sempre. 
 

Amèlia Inglés 
 

 

 

 

 
 

 

J. Brahms (1833-1897) 
 

Va néixer i créixer en una casa al port 
d'Hamburg, en un entorn amb poc 
recursos. Va tenir amics músics que aviat 
el van valorar. Entre d'ells Robert 
Schumann, un dels grans compositors 
del romanticisme. Molt bon amic dels 
seus amics, existeixen llibres que 
recullen cartes seves sobre els seus 
projectes musicals. 
Va caure enamorat, en silenci, 
tímidament, de Clara Schumann, esposa 
del seu amic Robert Schumann quan 
aquest ja patia problemes mentals.  
Alguns estudiosos afegeixen Brahms al 
romanticisme, però d'altres el consideren 
continuador del classicisme de 
Beethoven, per exemple. 
Fou un compositor rodó, complet, 
perfecte. Totes les seves obres en tots els 
gèneres tingueren la màxima qualitat. 
Abastant música religiosa, de cambra, 
cançons, violí, piano o violoncel. 
Les seves 4 simfonies (llàstima que no 
fossin més) les va escriure molt al final, 
com dubtant que poguessin tenir la 
qualitat necessària. Sens dubte fou un 
treballador humil i autoexigent: "Fer, 
donar i exigir-se!" 
 

Víctor García Toldrà 
 
 

 

El grup de Vida Creixent de Sant Eugeni és 

reunirà el proper dimarts dia 13 de març a les 

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

març a les 17'30h.  

 



 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 

 

4 

 

CORAL ESTEL 
Durant el mes de Febrer estem preparant nou 

repertori amb algunes cançons que no havíem 

cantat mai, i per altra banda també hem 

començat a assajar el concert  de quaresma que 

hem previst per el dijous 22 de març. Serà un 

petit concert de temes espirituals i religiosos  

que es celebrarà immediatament després de la 

missa vespertina de les set de la tarda. En el 

seu moment anunciarem el programa i serà 

lliure.   

Per tant ens farà molta il·lusió convidar-los a 

tots vostès, lectors que ens segueixen en 

aquestes línies, i els desitgem que complagui a 

la majoria dels feligresos assistents.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NI GRUMOLLS DE SAL NI 

PILOT DE PREGÀRIES 
 

A meitat de juliol vaig arribar a la parròquia de 

Santa Eulàlia de Provençana - l’Hospitalet, 

després de la mort sobtada de Mn. Jordi Jané i 

Jané a la Torrassa, a la Parròquia de la Mare 

de Déu dels Desemparats, on va anar Mn. 

Valentí Balaguer, fill de la barriada, a qui jo 

vaig substituir a la parròquia de Santa Eulàlia, 

on  hi ha diferents barris. Tocant a la Gran Via, 

a la part de marina, hi havia el famós barri de 

la Bomba, de barraques, amb una que feia de 

capella. Al costat de mar i tocant hi havia una 

empresa, Bidones Valero, amb una capella on 

celebrava missa tots els diumenges Mn. Molas. 

Més avall hi trobàvem el barri de Can Pi, 

vulgarment de “can pixa”. Allí hi havia moltes 

famílies que treballaven tocant el “piano” (així 

deien de les noies que triaven escombraries 

dels camions i dels carros), al costat de porcs, 

gallines, pollastres, conills… i algunes rates. 

De part de muntanya, hi havia (o encara hi és) 

l’escola nacional “Calvo Sotelo” (vulgarment 

“calvo-sin-pelo”) on Joan Gaspar, expresident 

del Barça, va fer el seus ‘pinitos’ de catequesi, 

amb els partits de futbol al pati: ‘victòria’ 

assegurada. D’aquí sortia cap a la carretera de 

Santa Eulàlia el carrer 26 de gener, ara 

Castelao, travessant el carrer Aprestadora. 

    Seguint per la Gran Via cap a Castelldefels, 

hi havia un petit barri voltat de corrals, amb les 

fàbriques Pepsi Cola i la Tèxtil Trias, amb un 

petit campament de gitanos transhumants. 

Amb ells vaig viure aquesta experiència. 

    Un dia els passà pel cap anar a veure el 

‘cura’ per si podien ‘cristianar un xurumbel’, i 

si podien arreplegar roba i menjar. La criatura 

tenia tres o quatre anys i corria com un dimoni. 

Els anava a fer el ritus de la sal quan una 

"comadre" es va avançar i em va etzibar: 

“Padre, échele mucha sal, que sea muy 

resalao”. El ‘xurumbel’ fa fer una ganyota del 

mal gust i la gent va riure discretament. Això 

em va fer pensar en unes paraules de Mateu 5, 

13: “Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal 

perd el gust, amb què la tornaran salada? Ja 

no és bona per a res, sinó per llançar-la fora i 

que la gent la trepitgi”. En veritat, la sal és un 

element important per cuinar bé. Per tal que 

sigui eficaç en els menjars i que doni una 

salabror gustosa ha de ser ben fosa en el plat, 

sigui líquid o sòlid. Si està en el saler o en 

grumolls al costat del plat, no serveix de res. 

La fe si no dóna gust i sentit a la vida humana, 

i a totes les activitats sense que es vegi, no val 

res. 
                                                                                  

   Mn. Pere Boixaderas 
 

 

ESPACIO DE REFLEXION 

 
El reino de Dios no vendrá 

espectacularmente, ni anunciarán que 

está aquí o allí; porque mirad el REINO 

DE Dios está dentro de vosotros.  

(Lc 17,24-25) 
 

Ilumina Señor, nuestras responsabilidades, 

esclarece nuestras decisiones, haznos 

reconocer tu amor y tu presencia en medio 

de los vaivenes de nuestra vida diaria. 
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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). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Café entorn a la Bíblia 
 
Agrupació Parroquial de Sant Eugeni I Papa i 

de Ntra.  Sra. del Pilar 

El proper mes de març, s’anul·la la tertúlia del 

Café entorn a la Bíblia. 

 

El proper dia serà el dia 14 d’abril. 

Continuarem amb l’Evangeli de Joan, amb el 

capítol 7, 25. 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/ 

 
 

 
 

SAGRAMENTALS  

febrer 2018 
 

BAPTISMES: 

 Miguel Ymbern Rozwadowska 
 

 

MATRIMONI 

 Paola Duque i Octavi Puigdollers 

BAPTISMES: Durant la Quaresma no 

s'administra el sagrament del baptisme, 

excepte en casos urgents.  

Catequesis de Comunión,  Poscomunión  

y Confirmación todos los sábados a las 
19.00 h. en Sant Eugeni, y a continuación 
misa participada. 
 

El proper DISSABTE DIA 10 DE MARÇ 

NO HI HAURÀ MISSA ni a la parròquia 

MD Pilar ni a Sant Eugeni. 
 

Totes les parròquies de l'Arxiprestat anirem 

plegats a la celebració comunitària de la 

Quaresma a SANT JOSEP ORIOL. On 

presidirà l'Eucaristia (19'30h.) el bisbe 

auxiliar de Barcelona, Mns. Antoni Vadell. 

https://lectiobiblica.wordpress.com/
http://parroquiapilarsanteugeni.com/
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GUTENBERG 
 
Si el dissabte 3 de febrer, no hagués llegit el 
suplement “Cultura/s” de la Vanguardia, on hi havia 
dos articles molt interessants de Daniel Giralt-
Miracle i Albert Corbeto no sabria que aquell mateix 
dia feia 550 anys que morí un home que va 
revolucionar el món contribuint al inici de la cultura 
de  l’ Edat Moderna, tan en la vesant social, cultural, 
política com religiosa. I aquests articles m’han guiat 
per fer aquest escrit, que penso us pot interessar. 
 
Cap el 1.400 va néixer Johannes Gensfleisch zur 
Landen a Mainz ( Magúncia), més conegut com la 
ciutat on residia la seva família “Guttenberg”, qui 
vers el 1450 va idear la impremta. Durant segles els 
llibres eren el fruit del treball de copistes, 
generalment frares i monjos que en els convents i 
monestirs treballaven escrivint a mà pàgines i més 
pàgines que copiaven dels originals. Per tant el cost 
dels llibres era molt alt i es concentraven a les 
biblioteques dels convents, dels monestirs, de les 
universitats i de famílies benestants que tenien 
petites biblioteques. 
 
A Gutenberg se’l considera el pare de la impremta, 
encara que temps abans, l’ holandès Laurens Coster 
o l’italià Aldo Mauricio varen idear unes tècniques 
similars.  Però la seva gran troballa va ser utilitzar 
tipus mòbils per realitzar totes i cada una de les 
lletres, primer en fusta i després en plom i estany de 
tal manera que es podien combinar per fer paraules, 
que es disposaven en línees formant un bloc que es 
tancava amb un marc i ja tenien feta una pàgina, la 
qual passava a una premsa on s’entintaven les lletres 
sobre les que posava un paper que s’estampava amb 
la pressió de la premsa. 
 
A Mainz existeix el Museu Gutenberg on tenen unes 
impremtes probablement no originals, però sí 
idèntiques, on pots veure tot el procés de la 
impressió amb la mateixa tècnica que ell feia. És 
molt interessant i no pas diferent del que fins a finals 
del segle, XX, anys seixanta i setanta encara es  veien 
quan visitàvem el tallers on imprimien els diaris, amb 
tipus mòbils o línies de plom, que els caixistes 
componien lletra a lletra les pàgines del diari. 
 
Aquesta invenció d’escriptura amb tipografia va tenir 
un gran èxit ja que permetia fer llibres en poc temps. 
Durant el segles XV i XVI va propiciar la divulgació de 
l’ humanisme, base del Renaixement i a pensar que 
els homes serien educats per mitja de la lectura. Per 
això Luter, la considerà un “do diví” a través del qual 
Déu promou el coneixement de l’ Evangeli. 

 
El primer best.-seller d’aquest període va ser ”la 
Bíblia de 42 línees”, un projecte de Gutenberg de uns 
150 exemplars, que acabà imprès pel seu soci Fust, 
ja que era part del material que aquest es quedà 
quan no va poder retornar-li els diners que li devia. 
Malgrat això es considera l’obra millor de Gutenberg 
i és coneguda amb aquest nom perquè cada pàgina 
tenia 42 ratlles. Aquesta Bíblia aparegué el 1454 o 
1455 es va fer en lletra gòtica i a partir del text de 
l’anomenada “Vulgata”.   
 
Escriptors i editors van anar abandonant l’ us del llatí 
en benefici de les llengües vernacles i que serví  a 
més de publicar llibres, per editar bans, pasquins, 
pamflets etc. i també va ser un mitjà de comunicació 
entre la gent més alfabetitzada que tenia interès per 
llegir textos profans, textos clàssics i textos sagrats. 
Això propiciaria la traducció al alemany de la Bíblia 
que el 1523 va fer el reformador Martin Luter i en 
sortiren més de 400 edicions. El poble ja podia llegir i 
entendre la paraula de Déu, sense que ningú li 
expliqués, a vegades manipulada. 
 
L’església romana va apreciar aquesta nova 
escriptura per a la seva litúrgia, perquè li permetia 
vendre indulgències i finançar el seus grans 
dispendis. També era fàcil per a la divulgació 
d’heretgies, per tant va haver de controlar el que 
s’imprimia, perquè encara que es considerava un 
regal de Déu, va veure que també podia ser dolent 
per a la societat. Malgrat tot no van poder prevenir 
la importància de l’impremta al difondre per tot 
Europa les tesis Luteranes on criticava la doctrina 
papal i demanava reformes a l’església, i les guerres 
que aquest fet va provocar. 
 
El llegat de Gutenberg inicià una nova era de progrés 
a tot Europa que s’estengué per la majoria de 
ciutats. A la península Ibèrica tingueren aviat 
impremtes ciutats com Segòvia, Barcelona, València 
o Salamanca. Per a la industria del paper va 
representar un gran avanç econòmic i una font de 
treball. Qui millor va definir les conseqüències 
d’aquest invent fou Marshall MacLuhan (1911-1980) 
quan va afirmar: “La premsa de tipus mòbil va crear 
un món circumdant, del tot inesperat: va crear 
públic”   
 
Johannes Gutenberg va morir el 1468, deixant un 
llegat que va revolucionar la difusió de la cultura tant 
o més que ho ha fet als nostres dies la Informàtica.                                        

                                                                                                           
Montse Carreras  
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NO SE LO IMPIDAIS  

HACEN EL BIEN 
 

Estos últimos días me caí y he sufrido un 

traumatismo un poco serio. Esto hace que haya 

quedado temporalmente limitada en mis actividades, 

fuera y hasta  dentro de mi casa. Un poco recuperada, 

estuve leyendo un evangelio de Marcos (9,18-40) y 

allí encontré unas frases que me hicieron 

reflexionar.¿ Estamos dispuestos a aceptar las 

acciones bondadosas de personas ajenas a nuestros 

grupos, o queremos tener la exclusiva de la bondad.? 

 Si leemos con atención este es el párrafo del 

evangelio que Jesús pronuncia cuando sus discípulos  

se dan cuenta de que un grupo de personas realizan 

curaciones   y  “expulsan demonios” y no eran de su 
grupo.  
 

Jesús les escucha con calma y les dice, No os irritéis 

ni siquiera penséis en impedírselo,  están ayudando a 

los demás, hacen el bien. Jesús se muestra tolerante, 

no es necesario pertenecer a un determinado grupo de 

personas, el ayudar al prójimo está bien.. 
 

Jesús no tiene una mirada estrecha, juzga y nos 

enseña a juzgar a todos con el mismo criterio .Todos 

debemos hacer el bien seamos de un grupo o de otro,  

porque lo que desea Jesús que seamos “sal de la 
tierra y luz del mundo” para que así podamos actuar 

como fermento verdadero para establecer SU 

REINO. El llamamiento de Jesús es para todos, para 

que hombres y mujeres trabajen por la paz, la justicia 

y la verdad..  Jesús nos dice que aunque no 

pertenezcan a nuestro grupo, si hacen el bien les 

dejemos trabajar.  
 

 En el mundo existen gran cantidad de  estilos de vida 

y opciones religiosas y morales. No podemos 

sorprendernos ni criticar sus métodos, porque Dios 

inspira el corazón de todos,  ama a todos los hombres  

y aprecia sus iniciativas para hacer el bien 

En el clima de pluralismo en el que vivimos, 

parecería natural, que nos comportemos tolerantes, 

sin embargo la intransigencia parece dominar nuestra 

sociedad,  
 

No solo entre los no creyentes que hasta parecen 

mofarse  de todo, sino también entre los que decimos 

que seguimos a Cristo- Los cristianos debemos 

valorar con gozo todos los logros humanos, grandes o 

pequeños y todos los triunfos de la justicia que se dan 

ya sea en el campo político, económico o social. 
 

Es nuestro deber colaborar en esa labor en la medida 

de nuestras posibilidades. Jesús quiso que el grupo de 

sus discípulos fuese dialogante, Jesús nos da su 

Espíritu  abierto,   participante  en la vida y el pensar 

de las gentes para que podamos vivir su visión 

tolerante y generosa, No le defraudemos, 
 

CM 
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CLUB DE LECTURA 
 

El día 1 de marzo tendrá lugar la reunión 
correspondiente al mes de febrero. 
La. Reunión del Club de Lectura del mes de marzo 
está prevista para el día 22 de dicho mes, como de 
costumbre a las 19,45 horas. 
Está todavía pendiente de elección el libro a 
comentar el día 22 de marzo. Se determinará durante 
la reunión del día 1 de marzo y también se detallará 
en el tablón de anuncios situado en la entrada a la 
Parroquia. 

 
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 !! 

 

 

 
 

Aquest mes El FAR DE CONTES volem 
recordar a l'escriptor, pedagog i periodista 
italià GIANNI RODARI, ja que és 
probablement l'autor més important que Itàlia 
ha donat mai en el camp de la literatura 
infantil i juvenil. Combatut primer per les 
seves teories pedagògiques i per la defensa 
aferrissada de la imaginació i la desbordant 
fantasia dels seus llibres, però va ser per fi 
reconegut internacionalment amb la 
concessió,l'any 1970 del premi "H. Ch. 
Andersen " ( el "Nobel" de la literatura juvenil) 
. 

Com a narrador i poeta, RODARI és autor 
d'una bona quantitat d'obres-novel·les, 
contes, poesia. Com a pedagog ha 
escrit,  entre d'altres, la cèlebre Gramàtica de 
la fantasia llibre esdevingut text de 
referència  obligada per els professionals de 
l'ensenyament de la llengua i la lectura.  
 
Del seu llibre QUI SÓC JO?  Primers jocs de 
fantasia. Una cantarella que explica com 
inventar paraules noves i divertides  
 
Paraules noves  
Jo coneixia un senyor 
de paraules inventor. 
Per exemple s'ha inventat  
la paraula "despinzell "  
que serveix per esborrar 
Un quadre que no es prou bell. 
Ha inventat l'"anticapell"  
per qui no té fred al cap  
L'"antioratge" i la "intempesta" 
que fan sortir un sol de festa  
i altres mots d'utilitat 
tant al camp com a ciutat. 
Ara ha pensat d'inventar  
el nou verb "desbarallar  
per transformar l 'enemic  
en bon veí i bon amic . 
Fins ara el verb no funciona  
Però ell no para una estona  
I cada dia ho intenta 
I la paraula que inventa 
 deixa  la gent ben contenta 
                          Gianni Rodari. 
          

 
 
Si voleu consultar els seus llibres o voleu més 
informació:  
fardecontes@gmail.com //  
fardecontes.blogspot.com  Biblioteca Un far 
de contes: segón pis Parróquia S. Eugeni  

mailto:fardecontes@gmail.com
http://fardecontes.blogspot.com/
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CINE FORUM 

PARRÒQUIA DEL 

PILAR 
 

Al mes de març no hi haurà sessió de 
Cine Forum. Tornarem al mes d'abril. 
 

 
 
 

VETLLA DE SANTA MARIA 

A MONTSERRAT 

Vols participar a la Vetlla de la Mare de Déu 
de Montserrat el vespre del dia 26 d'abril al 
mateix Monestir de Montserrat?  

El programa és el següent: 

 Dijous 26 d'abril, sortida de Barcelona a 

les 18h. 

 Pujada amb Cremallera a les 19h 

aproximadament. 

 21.00 – Vetlla de Santa Maria (amb 

Eucaristia). La vetlla acaba al voltant de les 

24.00h 

 Baixada amb Cremallera a l'1h del matí i 

arribada aproximada a Barcelona a les 2 

del matí 

  
Si estàs interessat, fes la pre-inscripció abans 
de l'1 d'abril a la Parròquia de Sant Eugeni I 
Papa. 
 

 

COFRADÍA DE LA VIRGEN DE 

VALVANERA EN BARCELONA 
 

Hoy, domingo, 25 de febrero, ha tenido lugar 
en nuestra parroquia la reunión mensual de 
los cofrades de la Santísima Virgen de 
Valvanera para honrar a su Santa Patrona, a 
cuyo fin ha tenido lugar la Santa Misa, en la 
Cripta, como es normal, a las 12 horas. La 
asistencia de fieles y cofrades ha sido 
notable, y a la celebración ha concurrido un 
grupo guitarras que con sus melodías  han 
dado realce a celebración eucarística. Esta ha 
corrido a cargo del Rvdo. señor Cura Párroco, 
Mosén Ángel Jesús Navarro. Las lecturas han 
corrido a cargo  de Antonio Esteban, Maribel 
Catalán y Federico Segarra. El Evangelio del 
día Segundo Domingo de Cuaresma ha 
versado sobre la Transfiguración del señor en 
el Monte Tabor, expresión de la divinidad de 
Jesucristo, en presencia de los apóstoles 
Pedro, Juan y Santiago, con aparición de 
Moisés y Elías. Terminado el milagro y al 
descender  del Monte, Jesús dijo a los 
apóstoles que no dijeran nada de lo visto, 
hasta su resurrección de entre los muertos, y 
se oía la voz que decía: Este es Mi hijo muy 
amado, escuchadle. 
Acabada la Santa Misa los cofrades se 
agruparon en la Capilla de la Virgen de 
Valvanera para hacer la visita espiritual a 
Nuestra Señora, rezando sus preces, canto 
del himno y beso de la medalla. Durante la 
Santa Misa se han elevado preces al cielo, y 
se ha tenido un especial recuerdo para el 
cofrade   don Manuel Abad Gurría que hoy ha 
sido investido Diácono en la Catedral de 
Tarrasa, a quien deseamos una fructífera 
labor espiritual en el desempeño de su 
función. 
Cabe señalar que el mes de Marzo no habrá 
actividad en la Cofradía por coincidir con el 
Domingo de Ramos, quedando convocados 
los cofrades el 29 de abril próximo. 
 
Barcelona febrero de 2018 
 

Isidoro Samaniego Pastor, cofrade. 
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Març Quaresmal 
 

Aquest mes és un temps 

per fer bona preparació 

esperant Setmana Santa 

amb nostra consciència millor. 

 

Proves de penediment 

seran agradables a Déu 

si les fem amb fe i confiança 

i sense perdre l'esperança. 

 

Sóc ara ja molt gran 

i fem memòria del passat 

recordo amb gran emoció 

els cinc anys de col·laboració 

a la pastoral de la Salut parroquial. 

 

Obra de misericòrdia és 

als desvalguts ajudar. 

Déu enforteix l'esperit 

dels qui els van a visitar. 

 

Francisco Baldrich 

 

 
 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

MARÇ 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 29 30 31  

 
 

 
     

1 djs St. Rossend 

2 dvs Sta. Agnès de Praga 

3 dss Sts. Emeteri i Celdoni 

4 DMG III de QUARESMA 

5 dll MD d'Àfrica 

6 dm St. Oleguer 

7 dmc Stes. Perpètua i Felicitat 

8 djs St. Joan de Déu 

9 dvs Sta. Francesca Romana 

10 dss St. Simplici 

11 DMG IV de QUARESMA 

12 dll St. Innocenci 

13 dm St. Roderic 

14 dmc St. Arnau 

15 djs Sta. Madrona 

16 dvs St. Agapit 

17 dss St. Patrici d'Irlanda 

18 DMG V de QUARESMA 

19 dll ST. JOSEP, espòs de Maria 

20 dm St. Ambrós 

21 dmc St. Filemó 

22 djs St. Zacaries 

23 dvs St. Josep Oriol 

24 dss Sta. Caterina de Suècia 

25 DMG DE RAMS 

26 dll Dilluns Sant 

27 dm Dimarts Sant 

28 dmc Dimecres Sant 

29 djs DIJOUS SANT 

30 dvs DIVENDRES SANT 

31 dss Dissabte Sant 
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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) (aquest mes de març no hi haurà 

missa 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/

