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“OH MORT, ON ÉS LA TEVA VICTÒRIA? ON ÉS ARA, OH 
MORT, EL TEU FIBLÓ?”  (1Cor 15,  55) 

La mort ha estat vençuda per la mort. El fracàs de la creu en realitat ha estat la victòria més gran 
de tots els temps. Aquesta paradoxa és la que mostra aquest cant victoriós de Pasqua. És el 
kerigma de l’Església que des d’aquell diumenge no deixa de proclamar al món: Jesús no és mort! 
S’ha aixecat! Jesús viu per sempre! 
 

 

 

Que cap pecat no quedi mai 
per la vergonya a dins teu. 

Volem fixar els ulls a la creu 
Aquell que ens va entregar l’amor, 

morint per tots. 
Lliurement morint, per tots. 

El Crist ha ressuscitat, 
amb l’amor venç a la mort. 
S’ha aixecat, s’ha aixecat, 
el sepulcre ha abandonat. 

El Crist ha ressuscitat, 
junts amb Ell estem de nou. 
S’ha aixecat, s’ha aixecat, 
el sepulcre ha abandonat 

Vas prendre el pes de tot el mal 
complint la voluntat del Cel. 

Ni el maligne, ni els teus botxins, 
cap força podrà 

contra el teu regnat. 
Ets Rei, 

l’Església sempre ho proclamarà. 

Oh mort, on és el teu fibló? 
Oh infern, on tens la victòria? 
Oh Església, segueix la llum. 
La glòria de Déu la foscor ha 

vençut! 

Oh mort, on és el teu fibló? 
Oh infern, on tens la victòria? 

Oh Església, segueix-lo amb el 
cor. 

El nostre Déu és viu, 
no està mort, no està mort! 

 

*https://worship.cat/cancons/c8/ 
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes d'abril de 2018: 

 Per aquells que tenen una 

responsabilitat en l'economia. 

 Perquè els responsables del pensament i 

de la gestió de l'economia tinguin el 

coratge de refutar una economia de 

l'exclusió i sàpiguen obrir nous camins o 

rutes. 

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 
 

Som membres del Moviment de Vida Creixent i 
crec que és un bon moment de reflexionar els 
nostres lligams. La necessitat que tenim de sentir-
nos vinculats a aprendre a ser lliures, aprendre a 
assumir les pròpies responsabilitats i valors. 
Siguem on siguem  i ens trobem on ens trobem és 
important viure els lligams de relació. Tothom 
s’hauria de poder sentir vinculat a una comunitat, 
un lloc on saps que parles i ets escoltat un lloc en 
què estàs disposat a acollir l’experiència de vida 
dels altres. T’has de sentir respectat, més encara, 
estimat, i saps que tu pots estimar. Tota 
comunitat creient és com una família. El grup de 
Vida Creixent és una petita comunitat fraternal 
d’amistat, d’espiritualitat i d’apostolat. 
Tot això forma part de la família humana, a on 
amb Jesús, seguint l’evangeli, creixem, ens fem 
forts, augmentem la fe i sabem que Déu ens 
estima. 

Amèlia Inglés 

 

 

 

 

 
 

 

Bach, Mozart, cine... 
 

Què puc aportar per esclarir els dos genis 
compositors més universals? Doncs no gaire 
cosa. Potser incidir en aspectes de com s'ha 
tractat la seva vida i la seva obra, 
monogràficament. 
La música que té sentit pels aficionats 
comença, de fet, a partir de Bach... De 
música n'hi ha hagut molts segles abans, 
però la idea és que amb ell la música va 
evolucionar i ja no es feia avorrida. Els seus 
instruments de corda no sonaven com 
"gratant", sinó amb un so net... i aquest va 
ser un rocès lent i històric a partir de les 
obres de Bach. A ell el podríem definir com 
"el més gran matemàtic de tota la història de 
la múscia",... i si no veieu la pel·lícula "El 
silencia abans de Bach", d'en Pere 
Portabella... molt interessant!! 
De Mozart dir que va ser un compositor 
agradable i graciós, sempre equilibrat en les 
seves formes. Potser coneixeu d'ell la 
pel·lícula "Amadeus" (guanyadora da molts 
Òscars)... Però també d'altres com "Oblidar 
Mozart" (menys espectacular, però potser 
més rigorosa)... "Amadeus" es centrava 
massa en el sentiment d' incomprès que 
tenia per ell el músic Salieri (un seu 
contemporani), que es sentia eclipsat. 
Mozart va morir molt jove, i els seus darrers 
anys van donar els seus fruits musicals més 
universals. Va deixat també un bon nombre 
d'òperes. 
No obstant, el 7è art ha vist "poc viable o 
rendible" les vides dels grans compositors, i 
han preferit mostrar grups, cantants o 
intèrprets més populars i mediàtics del segle 
XX. 
 

Víctor García Toldrà 
 

 

 

El grup de Vida Creixent de Sant Eugeni és 

reunirà el proper dimarts dia 10 d'abril a les 17h. 

I el grup del Pilar el dimecres dia 11 d'abril a les 

17'30h.  
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CORAL ESTEL 
Al escriure aquest nota encara no s’ha celebrat 

el concert de Quaresma que està preparant la 

Coral Estel per al proper dijous dia 22 de març 

a les 19:30 h., un cop acabada la missa 

vespertina,  a la capella del Magnificat. El 

repertori consta de vuit cançons en les que 

s’inclou una estrena per a la coral. Es tracta 

d’una pregària en català escrita sobre la 

música de la cançó hongaresa Esti Dal 

composada per Zoltan Kodaly. El concert 

clourà amb el cant del Parenostre amb música 

del que va ser monjo de Montserrat germà 

Odiló Planàs. 

Amb aquest concert volem desitjar a tots 

vostès una Bona i Feliç Pasqua de 

Resurrecció!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASQUA 

JOVENTUT ETERNA 
Era divendres, acabava de fer classe de 
religió catòlica a l’IPSE. En sortir vaig anar al 
segon pis on hi havia el menjador. Al 
passadís hi havia una taula de ping-pong. 
Mentre hi jugava amb alguns alumnes, varen 
passar uns vailets, no tenien més de set anys, 
que anaven al menjador a buscar berenar –pa 
i xocolata-. Un d’ells em va mirar i decidit em 
va dir: -Tu, tan vell, també saps jugar? Estava 
a punt de “sacar” i em vaig quedar bocabadat. 

Tenia trenta-cinc anys i no podia treure’m del 
cap el que havia dit aquell marrec. 
    Això em porta a una consideració sobre la 
nostra edat, vista des d’un infant. En Samuel 
Ullmann ens hi ajuda en aquesta reflexió: 

                    

    “La joventut no és un espai de la vida. És 
un estat d’esperit. És un fruit de la voluntat, 
una qualitat de la imaginació, una intensitat 
emotiva, una victòria de l’audàcia sobre la 
timidesa, i del desig d’aventura sobre el goig 
fàcil de la comoditat. 
    No h’hi ha prou per envellir l’haver viscut un 
nombre d’anys. S’envelleix quan es fa 
renúncia dels propis ideals. Els anys arruguen 
la pell, però renunciar a l’entusiasme, arruga 
l’ànima. 
   Les preocupacions, els dubtes, la 
inseguretat, la temença, la desesperació, són 
els enemics que fan doblegar el cap a terra i 
porten l’esperit, lentament, a convertir-se en 
pols abans de la mort. 
    Ser jove és conservar l’afany per les coses 
i les persones i tenir els pensaments brillants 
per la il·lusió. Sentir-se coratjós davant dels 
esdeveniments, tenir desigs d’infant davant tot 
allò que és nou, i la facultat de saber 
interpretar els processos divertits i alegres de 
l’existència. 
    Quan les fibres del teu cor siguin trencades 
i el seu fons cobert per les neus del 
pessimisme o gelades pel cinisme, 
aleshores… seràs vell. 
    Seràs tan jove com la teva pròpia 
confiança. Tan vell com les teves temences, 
tan jove com les teves esperances i tan vell 
com els teus abatiments. 
    Perdurarà la teva joventut mentre el teu cor 
sigui capaç d’interpretar els missatges de 
bellesa, de valor, d’entusiasme, d’imaginació i 
de grandesa que envia la vida, la terra, els 
homes i l’Infinit”. 

Mn. Pere Boixaderas 
 
 

 
 

 

 

ESPACIO DE REFLEXION 

 
Se ha cumplido el tiempo, el REINO DE 

DIOS está cerca. Arrepentíos y creed en 

el evangelio- (Mc 1,15) 

 

 Venga Señor, tu Reino a mi vida, a 

nuestras vidas, a nuestras casas, a 

nuestras relaciones humanas. Haz que 

construyamos un ambiente más  amable y 

habitable con nuestro comportamiento 

visiblemente cercano a nuestros hermanos. 

 



 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 

 
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 
 
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  

març 2018 
 

EXÈQUIES: 

† Josefa Pérez 
† Paulina Albarrán 

 

 

BAPTISMES: A Sant Eugeni acollida el 

dilluns dia 16 abril a les 20h, i baptismes 

el dissabte 21 abril. Al Pilar segons 

demanda i disponibilitat. 

Aviso para Sant Eugeni: 
 Los lunes 26 de marzo y 2 de  abril no 

habrá exposición Santísimo. La capilla 
estará abierta solo en horario de 
iglesia. 

 
 

AVISO CALENDARIO CATEQUESIS 
La catequesis de este trimestre finalizará 
en Sant Eugeni  el sábado dia 17 de marzo  
y se reiniciará el sábado 7 de abril. 
En el Pilar finalizará el 19 de marzo  y se 
reiniciará el lunes 9 de abril. 
 

https://lectiobiblica.wordpress.com/
http://parroquiapilarsanteugeni.com/
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DESCRISTIANIZACION  

DE LA SOCIEDAD  
  

Con frecuencia, los que ya peinamos canas, nos 

preguntamos que le ha pasado a nuestra sociedad. 

Reconocemos que en nuestra juventud la sociedad  

estaba inmersa en un terrible fariseísmo,  todos eran o 

fingía ser  católicos practicantes, de moral  intachable, 

pero en la  intimidad, sin duda, se cometían las 

inmoralidades que en voz alta se criticaban.  

 

Todos hacían o fingían hacer caridad.  Se vivían 

tiempos austeros, o por necesidad o por falta de objetos 

para adquirir y con los que presumir.  Pero la realidad es 

que aunque muchos tenían una fe sincera y trataban de 

seguir a Jesús, ser católico estaba de moda,  se respetaba 

a los que “iban a Misa” y se discriminaba al menos 

aparentemente a los que “no iban a Misa”. ” 

 Nos preguntamos  ¿que nos ocurre,  porque los 

creyentes son motivo de mofa? Y si por su calidad 

intelectual no son tratados de ignorantes se habla de 

ellos  como especiales y dignos de no imitar. 

No hemos  luchado, simplemente, nuestra sociedad ha 

dejado de transmitir su fe a sus hijos o  la ha dejado 

envejecer en nuestro corazón  ¿cómo transmitir una fe 

envejecida? Si nosotros no somos la sal de la tierra o la 

luz del mundo (Mt 5,3-14) como convencer a los demás 

 

Es cierto que la vida ha cambiado. Y que nada podemos 

hacer para  volver atrás. Todos trabajamos, incluidas las 

madres de familia. Al llegar los niños a casa, no siempre 

encuentran al padre o a la madre, con frecuencia 

encuentra  simplemente a una cuidadora. ¿Son las 

personas idóneas para que los niños reciban la visión 

actual del mundo? 

 Sin duda estos niños y jóvenes, tiene muchas más cosas 

de las que nosotros gozamos, la tecnología ha avanzado, 

y disponen de TODAS las máquinas y maquinitas 

existentes, Su educación técnica, aunque yo diría que  

no la cultural ,está al día, pero hemos descuidado, al 

menos en parte su espiritualidad. 

El materialismo de los países ricos y el consumismo 

desmedido que muestran sus ciudadanos nos han 

influenciado de tal manera, que hoy en día valoramos 

nuestras vidas en base a la comodidad y bienes que 

poseemos y no en base a lo que somos;  seres creados a 

la imagen de Dios. Esto nos ha llevado a que nuestra 

felicidad dependa de la adquisición del último efecto 

tecnológico, la última moda en ropa, el coche último 

modelo, el máximo título académico, o la casa de 

nuestros sueños. Ya no importa el estado en que se 

encuentre nuestra alma, sino, nuestro “status quo” 

material y social.  No recordamos las palabras de Jesús 

No se puede servir a Dios y al dinero (Mt 6, 24.34) 

Nuestro  Dios cristiano ha sido espiritualizado de tal 

manera  que lo han  alejado de la historia real de los 

hombres. El Dios "espíritu puro" ha sido considerado  

como  un Dios  ajeno a los dolores y esperanzas 

materiales de sus criaturas, un Dios de la razón más que 

el Dios "que acampa entre los hombres".(Juan 1,14) 

Ello no obstante, Dios es, en verdad, Espíritu, por ello, 

es el aliento  y fuerza de todo. El Espíritu, no se opone a 

la materia, al cuerpo, sino a la muerte y a todo aquello 

que causa la muerte a los hombres.. 

Nuestros jóvenes  importan y mucho, no vayamos con 

ñoñerías abrámosles los ojos. Tenemos que reaccionar, 

debemos volver al mensaje de Jesús a su original 

potencial de luz, esperanza, y fuerza. Rechazar el 

empobrecimiento que hemos sufrido  al olvidarlo. 

Nuestro objetivo debe ser aproximarnos a Jesús sin 

miedos, con sencillez y llevar con nosotros a los demás, 

cumpliendo las palabras del mismo Cristo, Id y predicad  

a todos. ( Mc16,15) 

C M 
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 TORNS DE 

PRIMERES COMUNIONS 
 

 a Sant Eugeni: 
 
DIA 7 DE ABRIL 
Sofia Cacao Escobar 
Diego Català Garcia Travesi   
Gerard Walton Escuer Rivera 
Albert Macià Alonso 
Paula Mery Palomino Zevallos 
Hugo Anh Ranz Garcia 
Briana Rivas Matos 
Emma Tassani Vidal 
Miriam Varo Garrido 
 
 
DIA 14 DE ABRIL 
Luz Kmila Coronel Bobeda   
Madelyn  Elegores Malicdem 
Rupert Espiritu Supleo 
Zharay Helena 
Ainoa López Miquel 
Blanca López Miquel 
Alvaro Andres Villalobos Feliu 
 
DIA 21 DE ABRIL 
Blanca Arias Carbonell 
Sara Achondo Pineda 
Enric Cano Sanz 
Guillem Lluch Fernández 
Elena Martinez Evangelista 
Claudia Raso Romero 
Elisabeth Subirá Castellví 
Maria Subirá Castellví 
Marta Garcia Casamajor 
 
----------------------------------------------------- 

 

 Al Pilar 
Dissabte dia 21 de abril. 
 

 Torn 11.30 H. 

Maria Alonso Vicente 
Sofia Alonso 
Ariadna Góngora 
Cristina Herrero 
Adrià Lunes 
Ingrid Moisterín 
Carla Noguera 
Irene Pérez 
Jordi Rodríguez 
Joan Vidal 
Bruna Vinent 
Jan Vinent 

 

 

 Torn 13.00 H. 

Martina Albertí 
Marta Albesa 
Lucía Balboa 
Laura Espurz 
Joseph Ferrufino 
Natalia Floraz 
Adriana Lalmolda 
Alex Ortega 
Anna Quer 
Patricia Uliverri 
Elisabeth Uliverri 
Sergi Vila 

 

CONCERT DE BIG BANDS 
El dia 25 d'aquest mes , a les 6 de la tarda, hi haurà 
un concert de big bands infantils a la cripta de la 
parròquia de la Mare de Déu del Pilar.  és un acte 
benèfic, a favor d'un projecte educatiu de la Fundació 
Vicente Ferrer a Anantapur (India). Seguirem 
informant ! Us esperem! 
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CLUB DE LECTURA 
 

En la reunión del Club de Lectura del día 22 de 
marzo se ha comentado el libro :     
 
EL DíA QUE SE PERDIÓ LA CORDURA 
Autor : Javier Castillo.      
                                             

   
 
Los preparativos y celebraciones propias de la 
especial importancia de la Semana Santa, así 
como la coincidente cercanía del Día del Libro 
(Sant Jordi) impiden elegir ahora la fecha de la 
Reunión de Abril del Club de Lectura. 
Se determinará dicha fecha lo antes posible 
y se detallará en el tablón de anuncios situado 
en la entrada a la Parroquia, así como el título 
del libro a comentar. 

 
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 !! 

 

 

 
 

Amb motiu de la diada de Sant Jordi i del dia del 
Llibre , que celebrem aquest mes, des de "El far 
de Contes", volem reflexionar sobre  la importància 
dels contes en el món dels infants. Explicar contes 
als més menuts és l' excusa ideal per compartit un 
espai creatiu  i de diàleg, i no només això , també 
és una activitat de gran valor intel·lectual , cognitiu 
i emocional. Amb els contes, els més petits poden 
aprendre coses noves, passar una estona 
divertida , gaudir de mons de fantasia i 
desenvolupar la imaginació. 
 
Busqueu i trobeu una estona cada dia per llegir als 
vostres infants en veu alta. D' això en diuen 
"lectures de falda" lectures que són una mostra d' 
atenció i amor. En aquest moment els infants se 
senten estimats i l'associació entre la lectura i 
l'afecte quedarà per sempre a la seva memòria ...i 
a la vostra 
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DECÀLEG DELS DRETS DELS INFANTS A 

ESCOLTAR CONTES 

 
1. Tot infant, sense distinció de raça, idioma o 
religió, té dret a escoltar els contes més bells de la 
tradició oral dels pobles , especialment aquells que 
estimulen la seva imaginació i la seva capacitat 
crítica . 
 
2. Tot infant té dret a exigir que els pares els 
expliquin contes a qualsevol hora del dia. 
 
3. Tot infant que per una raó o un altra, no tingui 
ningú que li expliqui contes , té dret  a demanar l ' 
adult que prefereixi que n'hi expliqui  i aquest a de 
fer-ho amb amor i tendresa , que es com 
s'expliquen els contes. 
 
4. Tot infant té dret a escoltar contes assegut als 
genolls dels seus avis . Aquells que els tinguin vius 
podran cedir-los a aquells nens que per diverses 
raons no tinguin avis que els n'expliquin . 
 
5. Tot infNt té dret a saber qui son els principals 
autors de contes. Les persones adultes tenen l 
'obligació de posar a l'abast dels infants tots els 
llibres, contes i poemes d'aquests autors. 
 
6. Tot infant té dret a saber i  a conèixer totes les 
rondalles, els mites i les llegendes de la tradició 
oral del seu país. 
 
7. L' infant també té dret a inventar i explicar els 
seus propis contes, així com a modificar els que ja 
existeixen, creant-ne la seva pròpia versió. 
 
8. L'infant té dret a exigir contes nous . Els adults 
tenen l'obligació de nodrir-se permanentment de 
relats nous i imaginatius, propis o no. L'única cosa 
obligatòria és que siguin bonics i interessants. 
 
9. L'infant sempre fé dret a demanar un altra conte 
i a demanar que li expliquin mil vegades el mateix 
conte. 
 
10.Tot infant, finalment, té dret a créixer 
acompanyat de les aventures d'Alicia, dels músics 
de Bremen , de la Caputxeta i el llop, i de l' 
immortal "Hi havia una vegada ...", paraules 
màgiques que obren les portes de la imaginació en 
la ruta cap als somnis més bonics de la infantesa. 
 

 

CINE FORUM 

PARRÒQUIA DEL 

PILAR 

 

“Días sin huella” 
 

Dimecres, 18 d’abril (19:00 h.) 
 
 

 
 

 
Drama de Billy Wilder que tracta 

magistralment el problema de 
l’alcoholisme. 
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EL  MONESTIR  DE  MONTSERRAT 

 
Als VEUS hem conegut diferents Monestirs 

cabdals en la formació i la vida de 

Catalunya, però el de La Mare de Déu de 

Montserrat, la nostra patrona, no l’havia 

escrit fins avui.    

Tot plegat una mica resumit, perquè aquest 

Monestir té molta, molta història i és molt 

estimat pels que som i els que es senten 

catalans, i necessitaria unes quantes 

pàgines del VEUS. Per tan el podreu llegir en 

dos escrits els mesos d’abril i maig. 

 

El Monestir de Montserrat i la reserva 

natural de la muntanya de Montserrat són 

probablement la zona més emblemàtica de 

Catalunya: per la seva curiosa geologia, com 

a símbol del catalanisme i com a punt de 

peregrinatge marià. 

La muntanya forma part de la serralada 

Prelitoral, la peculiar morfologia, arrodonida 

per l’erosió, fa d’aquests plegaments de 

l’època del eocè un espai de bellesa 

singular. El pic més alt és de Sant Jeroni 

(1235m) que anys ha, s’hi pujava en un 

aeri, que actualment no existeix. Com a 

curiositat, el gran músic Richard Wagner va 

trobar en aquelles formes la inspiració per 

crear els decorats originals de la seva obra 

Parsifal. 

 

Les variades morfologies de les muntanyes 

ha donat peu a la imaginació popular que  

anomena amb diferents noms les figures 

d’aquestes formes: els Flautats, el cavall 

Bernat, els Frares encantats etc. 

 

La Mare de Déu Montserrat va ésser trobada 

com d’altres del romànic o anteriors, 

amagada i per casualitat. Uns pastors 

veieren llum dins una cova, intrigats van 

trobar-hi la imatge d’una Verge amb el Nen i 

allí es va construir, probablement en temps 

dels visigòtics, una esglesiola que seria la 

que tenim documentada el 888, donada per 

Guifré el Pilós a Ripoll.   

 

En realitat fou l’ Abat Oliba (971-1046) qui 

fundà al 1025 el monestir benedictí de 

Montserrat, de gran vida cultural i religiosa 

a redós d’aquesta imponent muntanya. 

Oliba era abat de Santa Maria de Ripoll i de 

Cuixà i bisbe de Vic. Fou un important 

impulsor de l’art Romànic en els monestirs 

que s’anaven instaurant a les terres 

repoblades pels comptes catalans i 

conquerides als sarraïns. És un dels 

personatges més importants a l’època de la 

formació de Catalunya. Era fill de la casa 

comtal de Barcelona i un home de vasta 

cultura, pacificador i protector de les arts. 

 

Des del 1082 existeixen escriptures signades 

per priors de Montserrat però amb filiació 

directe de Ripoll. Durant el segle XII i XIII 

creix ràpidament el Monestir, i comencen el 

peregrinatges a Montserrat, i adquireix 

nombrosos privilegis del Papa, del 

arquebisbat  de Tarragona, del rei Jaume I, 

terres i castells de Senyors feudals i s’inicien 

els intents d’independitzar-se de Ripoll, cosa 

que originà conflictes que finiren quan el 

Papa Benet XII (antic papa Luna) va 

declarar el monestir independent (1409).  

 

Es succeïren períodes convulsos de guerres, 

Successió, Independència, que saquejaren I 

cremaren el monestir i intervencions d’altres 

monestirs, però el Montserrat i la comunitat 

benedictina continuà amb la seva tasca de 

culte a la Moreneta que fou coronada i 

proclamada patrona de Catalunya el 1881. 

El 1936 per la guerra incivil la comunitat es 

dispersà,però el monestir no fou destruït. 

Acabada la guerra es reprengué l’activitat 

monàstica sota l’abat Dom Aureli M. Escarré, 

que tots coneixeu la seva tasca com a 

defensor de la catalanitat de la seva seu i el 

seu poble. 

 

La imatge anomenada “La Moreneta”, pel 

seu color fosc. Es una talla del segles XII-

XIII, trobada per uns pastors,segons una 

llegenda molt estesa.  

La major part de les construccions actuals 

són dels dos últims segles. El més destacat 

és l’edifici de la basílica, d’estil gòtic tardà i 

molt reconstruït  (1996) amb una façana 

neo- barroca del 1901, precedida per les 

restes del antic claustre gòtic. (Continuarà) 

BONA PASQUA PER A TOTS !!!  Al·leluia, el 

Senyor a ressuscitat !!! 

                                                                                                         

Montse Carreras 
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Abril 2018 
 

Coincideix que el dia u 

és Pasqua de Resurrecció 

després de la Setmana Santa 

temps de penitència i dolor. 

 

Per al cristianisme és 

festivitat molt principal. 

Que Jesús mort i enterrat 

al tercer dia ressuscités 

a la glòria celestial, 

i deixà ben confirmat 

sa divina realitat. 

 

Al·leluia, Al·leluia! 

és el crit de tot creient. 

Que en els temps que és viu 

ens refermi nostra fe, 

com també l'esperança 

i no cal dir, l'amorosa caritat. 

 

Bona Pasqua a tothom! 

Davant Déu tots som germans! 

Al·leluia!  

 

Francisco Baldrich 

 

 
 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

ABRIL 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       

 
 

 
     

1 DMG DIUMENGE DE PASQUA 

2 dll Dilluns Pasqua Florida 

3 dm Dimarts Octava de Pasqua 

4 dmc Dimecres Octava Pasqua 

5 djs Dijous Octava Pasqua 

6 dvs Divendres Octava Pasqua 

7 dss Dissabte Octava Pasqua 

8 DMG II de PASQUA 

9 dll Anunciació del Senyor 

10 dm St. Ezequiel 

11 dmc St. Estanislau 

12 djs St. Juli papa 

13 dvs St. Martí papa 

14 dss St. Tiburci 

15 DMG III de PASQUA 

16 dll Sta. Engràcia 

17 dm St. Anicet 

18 dmc St. Eleuteri 

19 djs St. Lleó 

20 dvs St. Sulpici 

21 dss St. Anselm 

22 DMG IV de PASQUA 

23 dll Sant Jordi 

24 dm St. Fidel de Sigmaringa 

25 dmc St. Marc 

26 djs St. Isidor 

27 dvs MD de Montserrat 

28 dss St. Pere Chanel 

29 DMG V de PASQUA 

30 dll St. Pius Vè. 
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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 d'ABRIL la missa 

amb la confraria de la Valvanera serà diumenge dia 29) 
 

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 
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