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MARÍA  
 

María es la mujer que sabe conservar y custodiar en su corazón el paso de Dios en la vida. Desde 

sus entrañas aprendió a escuchar el latir del corazón de su Hijo y eso le enseñó, a lo largo de toda 

su vida, a descubrir el palpitar de Dios en la historia del mundo. Aprendió a ser madre y, en ese 

aprendizaje, le regaló a Jesús la maravillosa experiencia  de saberse Hijo. María, enseñó a su Hijo  

a escuchar los anhelos, las angustias, los gozos y las esperanzas del Pueblo de la promesa y con 

ella se descubrió a sí mismo Hijo del santo Pueblo fiel de Dios. 

 

En los evangelios María sabe custodiar los albores de la primera comunidad cristiana, y aprende a 

ser madre de una multitud. Se acerca a las situaciones más diversas para sembrar esperanza. 

Acompañó las cruces cargadas en el silencio del corazón de los hombres, sus hijos. Tantas 

devociones, hasta en los lugares más recónditos, nos recuerdan esta gran verdad. María, nos da el 

calor materno,  y la ternura  Y María  nos muestra que la humildad y la ternura no son virtudes de 

los débiles sino de los fuertes, nos enseña que no es necesario maltratar a otros para sentirse 

importantes, por ello, siempre  el santo Pueblo fiel de Dios la ha reconocido, saludado y amado a 

como la Santa Madre de Dios. Una  madre simboliza todo lo contrario  del egoísmo, por ello, una 

sociedad sin madres  sería una sociedad  sin corazón. 

 

Jesucristo en el momento de mayor entrega de su vida, en la cruz, no quiso guardarse nada para sí 

y entregando su vida nos entregó también a su Madre. Le dijo a María: aquí está tu Hijo, aquí 

están tus hijos. Y nosotros queremos recibirla en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras 

comunidades, en nuestros pueblos.  

 

Queremos encontrarnos con su mirada maternal. Esa 

mirada que nos libra de la orfandad; esa mirada que nos 

recuerda que somos hermanos: que yo te pertenezco, 

que tú me perteneces, que somos de la misma carne. 

Esa mirada que nos enseña que tenemos que aprender a 

cuidar la vida de la misma manera y con la misma 

ternura con la que ella la ha cuidado: sembrando 

esperanza, sembrando pertenencia, sembrando 

fraternidad. 

 

Celebrar a la Santa Madre de Dios nos recuerda que 

tenemos Madre; no somos huérfanos. Confesemos 

juntos esta verdad!  

CM 
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de maig de 

2018: 

 Per la missió dels laics. 

 Perquè els fidels laics compleixin la seva 

missió específica, posant la seva 

creativitat al servei dels desafiaments del 

món actual. 

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 
 

Tenim sort de tenir aquest “Butlletí Veus” 

parroquial que sempre és actual: Informar, 

Formar y servir de vincle. 

 

El tindríem de llegir i comentar dintre els 

grups. Necessitem aquesta informació que 

significa i reforça la comu-unió entre tots. 

 

Informar: De com l’Esperit és present en 

aquesta gran família. De com pot augmentar el 

nostre coneixement i solidaritat compromesa. 

 

Formar: Seguint elements sòlids per poder 

pensar, reflexionar… decidir. 

 

Servir de vincle: Un vincle que ens uneix i ens 

fa comunitat així serem animadors d’aquesta 

gran família que sentim i som tots amb Vida 

Creixent. 
Amèlia Inglés 

 

 

 

 

 
 

 

Concerts al Pilar 
 

A part del moviment constant de corals a 
les nostres parròquies, també veig 
anunciat al Veus d’abril un concert 
benèfic de Big-Bands infantils amb 
destinació a l’Índia i amb finalitats 
educatives. 
 
M’agrada la idea: que els músics siguin 
molts joves, així com que es promogui la 
solidaritat. 
 
El Pilar i la seva cripta són excel·lents per 
a acollir aquestes iniciatives. Fa temps ja 
vaig veure un prestatge específic per al 
conjunt “La Voz del Desierto” (Veus de 
febrer del 2017) dins la secció de CD’s 
espanyols al FNAC de l’Illa (Agda. 
Diagonal). 
 
La primera aproximació – valoració del 
proper dia 25 d’abril la faig ja ara. Tot i 
que la escric “ a priori”!! 
 
Els resultats benèfics esperem que siguin 
interessants i a com a conseqüència de 
les aportacions musicals conjuntes, s’ha 
de marcar la iniciativa, predisposició i 
altruisme de l’esdeveniment!! 
 

Víctor García Toldrà 
 
 

 

 

  

El grup de Vida Creixent de Sant Eugeni és 

reunirà el proper dimarts dia 8 de maig a les 

17h. I el grup del Pilar el dimecres dia 9 de 

maig a les 17'30h.  
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CORAL ESTEL 
El dia 23 de març ens va deixar una antiga 

cantaire de la Coral Estel, la soprano Amèlia 

Casas Güell a.c.s. 

Havia estat una cantaire de les primeres que van 

formar la nostra coral l’any 1979 procedent de 

l’Orfeó Laudate, en el qual hi participà també 

molts anys simultaniejant ambdues entitats. Ara 

ja feia un temps que havia deixat de participar en 

les nostres tasques setmanals a causa del seu  

precari estat de salut, això va motivar que li 

féssim un merescut homenatge el 14 d’abril de 

2016. La seva veu era molt bonica i tenia una 

qualitat sonora molt bona, sempre afinada.  

Per aquesta raó el dia 4 d’abril la seva família va 

encarregar una missa a la seva memòria, 

concelebrada pels mossens Pere, Nino i Jesús, 

tots ells rectors de la parròquia en diferents 

moments, i en la que va participar la Coral Estel 

dirigida pel mestre Miquel Saladrigues, 

acompanyada al orgue per la senyora Anne 

Funken, i a més amb reforços d’antics companys 

del Laudate que també es van sumar en aquest 

comiat. Mossèn Pere va fer una original i sentida 

homilia. 

Com a cant d’entrada es va escollir Jesucrist dels 

homes guia amb música de J.S. Bach  i com a 

final el nostre Rosa d’Abril tan estimat per ella i 

per tots nosaltres. 

Va ser molt emotiu el missatge de comiat que li 

van dirigir els seus nombrosos néts en presència 

dels seus pares i de l’avi Josep Badia, una gran 

família. Tots guardarem un bon record d’ella.  Ja 

hi ha una Estel més, brillant al cel de la casa del 

Pare.  

Aquest va ser l’acte més important en que va 

participar la coral aquest mes d’abril. La resta 

dels dies estem preparant un nou concert per 

oferir-lo a finals del curs present. 

Recordem que, tot i les noves incorporacions, 

ens falten encara nous cantaires sobre tot a la 

corda de les contralts i també en les cordes 

masculines. Us esperem a tots els que vulgueu 

ajuntar les vostres veus a les nostres i ho 

celebrarem tots plegats. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTORAL DE LA SALUD   
 

La Unció dels Malalts és el sagrament 

específic de la malaltia i feblesa de les 

persones grans. Un sagrament de vida, el 

Senyor pensa en nosaltres i ens ajuda a viure 

espiritualment aquest moments. 

 

EL PROPER 12 DE MAIG A LA MISSA DE 

LES 19.00 H. A LA PARROQUIA DEL 

PILAR, s’impartirà la SANTA UNCIÓ de 

forma comunitària. Les persones que vulguin 

rebre-la han d’apuntar-se al despatx parroquial 

del Pilar.  
 

 
 
 

 

 

  

ESPACIO DE REFLEXION 

 

Pedid y se os dará, buscad y 

encontrareis, llamad y se os abrirá. 

Porque todo el que pide recibe, y el 

que busca encuentra y al que llama 

se le abre. (Mt 7,7) 

 

 Dame Señor, lo que tú sabes que me 

conviene y que yo no sé pedirte. 
 

SAGRAMENTALS  

abril 2018 
 

EXÈQUIES: 
† Amèlia Casas Güell 
† Francisco Duque López 

 
BAPTISMES: 

 Mateo Bou Arbesú 
 Bruno J. Guerreiro Carvaha 
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Folio del Codex Aureus de 
Lorsch (fines del siglo VIII 
y principios del IX) en el 
que se representa a Juan 
el evangelista escribiendo 
el Evangelio. 

 

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

Ntra Sra del Pilar 

El proper 12 de maig tindrem de nou la tertúlia 

mensual del Café entorn a la Bíblia. 

Us esperem!!! I continuarem amb l’Evangeli de 

Joan 
 

Recordem el calendari 2017-2018: 

 

11/11/2017 10/03/2018 ANUL·LAT 

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/ 

 

VISITA ALS MALALTS 
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). 

 

3.  

 
 

 
 

 

 
Per venir a l'Excursió a Besalú i Olot 

del proper dissabte 5 de maig, cal 

apuntar-se al despatx parroquial. 

 

 

 

Valvanera 
 

Excursión romería a Castell d'Aro el sábado 

dia 5 de mayo. Por ello no habrá la habitual 

misa de la Valvanera en la cripta este mes 

de mayo.  

  

BAPTISMES: A Sant Eugeni acollida el 

dilluns dia 14 maig a les 20h, i baptismes 

el dissabte 19 maig. Al Pilar segons 

demanda i disponibilitat. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Codex_Aureus_de_Lorsch
https://es.wikipedia.org/wiki/Codex_Aureus_de_Lorsch
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_el_evangelista
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_el_evangelista
https://lectiobiblica.wordpress.com/
http://parroquiapilarsanteugeni.com/
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CLUB DE LECTURA 
 

El jueves 26 de Abril tuvo lugar la reunión 
mensual del Club de Lectura. En dicha sesión 
se comentó el libro : 
 

 
 
A Karmele Urrestio la guerra civil le sorprende en su 
Ondarroa natal. Mientras la población huye al exilio, 
ella decide quedarse curando a los heridos y tratando 
de liberar a su padre, que ha sido encarcelado. Al final 
de la guerra debe abandonar su tierra y partir hacia 
Francia, donde pasa a formar parte de la embajada 
cultural vasca. Allí conoce al que será su marido, el 
músico Txomin Letamendi. Juntos recorren media 
Europa hasta que, a punto de caer París en manos de 
los alemanes, huyen a Venezuela. Pero la Historia 
irrumpe de nuevo en su vida. Cuando Txomin decide 
sumarse a los servicios secretos vascos, la familia 
regresa en plena Segunda Guerra Mundial a Europa, 
donde él realiza labores de espionaje contra los nazis 
hasta que es apresado en Barcelona, bajo una 
dictadura a la que no sobrevivirá. Karmele tendrá que 
arriesgarse y partir, sola esta vez, con la esperanza 
ciega de quien deja atrás lo más preciado. La gran 
novela sobre la historia vasca, española y europea del 
siglo XX hasta nuestros días. 

 
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 !! 

 

 
 

LLEGIR IMATGES   
 

La revolució de l'àlbum il·lustrat  des de "El Far de 
Contes" així ho considerem. L'àlbum es un llibre que es 
ven per la seva pròpia aparença, es un llenguatge 
narratiu en dues formes d'expressió la literària (el text) i 
la il·lustrativa ( la visual) . Es considera l'àlbum com un 
objecte cultural en forma de llibre i compta amb molts 
adeptes i no només entre el públic infantil. 
Tota una obra d'art es contempla en les il·lustracions.  

 
MANIFEST DE L'ÀLBUM IL·LUSTRAT 

 
1.

Perquè qualsevol persona, a qualsevol edat, necessita de 
l’art, de la bellesa, per habitar el món. 

2.
Perquè compartir lectures en família o amb els amics és 

una manera d’estimar-se, ens uneix; sense menystenir el 

plaer de llegir un àlbum il·lustrat en solitud. 
3.

Perquè quan relacionem text i imatge, desxifrem un codi 

perfecte, aprenem a pensar, a donar significat, a 

emocionar-nos. 
4.

Perquè un àlbum il·lustrat costa molt menys que un 

pastís d’aniversari, menys que una ampolla de cava amb 

què acomiadar-se de l’any, i serveix per a tota la vida. 
5.

Perquè a través d’una reconstrucció narrativa les 

persones arribem a comprendre tant el que passa al món 

com la nostra pròpia existència. 
6.

Perquè en passar una pàgina per capbussar-nos en la 

següent es desperta la nostra imaginació. I en arribar al 

final, sentim el desig de cridar: «En vull més!» 
7.

Perquè mitjançant les històries il·lustrades ens 

reconeixem en tant que persones, protagonistes 

d’històries, i descobrim que no estem sols. 
8.

Perquè si un adult no entén què passa a les pàgines d’un 

àlbum, el nen li ho explicarà. 
9.

Perquè si has oblidat un àlbum il·lustrat al fons d’un 

calaix, el dia que per casualitat torna a les teves mans, 

t’alegrarà com el millor dels regals. 
10.

 Perquè cal aturar-se per contemplar el món, per 

reconèixer les pistes i els detalls que amaguen les imatges. 

Un àlbum il·lustrat atura el temps, et convida a ser reflexiu. 
11.

Perquè la lectura de l’àlbum il·lustrat enriqueix la 

sensibilitat artística, desenvolupa l’esperit crític, i et fa més 

lliure. 
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HERMANDAD NUESTRA SEÑORA 

VIRGEN DE LA PEANA EN 

BARCELONA                                              
PATRONA DE BORJA (ZARAGOZA) 

 
El día 20 de Mayo (tercer domingo),  nuestra 

hermandad celebrará su fiesta Patronal en Barcelona. 

Todos los socios nos daremos cita para esta celebración 

a fin de dar gloria y honor a nuestra querida Patrona la 

Virgen de la Peana.  Comenzará el día con la 

celebración de la Santa Misa a las 12 horas, en la cripta 

de esta  Parroquia del Pilar, que será oficiada por 

nuestro Consiliario  Reverendo Padre Eusebio 

Rodríguez.  La Imagen de la Virgen, será expuesta a la 

derecha del altar mayor y al final se  cantará el himno y 

se pasará a besar y venerar su imagen. Este encuentro 

tan importante para nosotros los borjanos que residimos 

en Barcelona, nos une y nos ayuda a mantener vivo el 

amor a María, Madre del Señor, especialmente en este 

mes dedicado a Ella.   

 

Con este fin, y como cada año, viajaremos a Borja la 

primera semana de Mayo para estar presentes y 

participar en la gran fiesta que allí se celebra en honor 

de nuestra Patrona, principalmente  el domingo día 6  en 

los actos religiosos,  como son  la Misa solemne en la 

Colegiata de Santa María, cantada por la coral “Vientos 

del Pueblo” y el Rosario de Cristal acompañando a la 

Virgen por las calles de la Ciudad. Actos a los cuales 

asistiremos junto con las Autoridades y todos los 

borjanos, portando el estandarte que representa a la 

Junta y  socios de la hermandad de Barcelona.  

 

El día 13 celebrará su fiesta la Hermandad de Zaragoza, 

en la Iglesia de San Nicolás de Bari. Allí estaremos, 

junto con muchos más borjanos que asisten,  para estar 

presentes y honrar una vez más  a la Virgen de la Peana, 

como Madre y Patrona nuestra que es.  

 

 Queremos resaltar, que en este mes de Mayo se 

cumplen sesenta años de nuestra fundación en 

Barcelona,  Años en los que se consiguió  reagrupar a la 

mayor parte de aquellos borjanos que vinieron  a 

trabajar, con el fin de encontrar una vida mejor. Sus 

hijos y nietos han nacido en Cataluña, la aman y están 

integrados, pero no olvidan sus orígenes ni  la tierra de 

sus mayores.  Así lo vienen a corroborar aquellos 

jóvenes que últimamente se han asociado a la 

hermandad, contribuyendo así al mantenimiento de la 

misma y manifestando su amor a la Virgen,       

 

Un año más damos las gracias al VEUS,  

AGRUPACION PARROQUIAL SANT EUGENI I, 

PAPA Nª SRA DEL PILAR, por brindarnos la 

oportunidad de publicar  nuestras actividades,  

contribuyendo así a que se nos conozca mejor. Gracias 

también a  cuantos rigen esta Parroquia por las 

atenciones que nos dispensan.   

                                                                                                         

LA JUNTA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AVISOS A SANT EUGENI 
 Domingo día 13 mayo a las 13 h. misa 

cantada por grupo Emili. 

 Jueves día 31 mayo, a las 20.00h en el 

salón Parroquial presentación del libro: 

50 ateos y agnósticos convertidos al 

Cristianismo, por Ramón Rosal, 

psiquiatra y sicólogo.  
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CINE FORUM 

PARRÒQUIA DEL 

PILAR 
 

“La Reina de África” 
 

Dimecres, 16 de maig 
(19:00 h.)  

 

 
 

Gran pel·lícula d’aventures que va permetre 
guanyar l’únic Oscar al gran Humphrey 

Bogart. 
 

 
 

CREURE EN JESUS RESSUCITAT 
 

Quan llegeixo el evangeli(s), realment les paraules 

de Jesús  em fascinen, però al cap dels anys, entenc 

i confesso, amb tota humilitat, que  no he entès 

clarament el Senyor. Em manca quelcom més! 

 

És cert que els quatre evangelistes ens parlen del 

Jesús vivent , però es que el missatge va dirigit a 

diferents grups humans, allunyats en el temps,  en 

la distància  i en la seva cultura. La qual cosa fa 

que els temes  no siguin sempre els mateixos   

(però el missatge, naturalment, és el mateix!), ni es 

puguin tractar de la mateixa manera, i que fins i tot 

l’ordre cronològic dels relats no sigui exactament 

igual. 

 

Si aquestes curtes raons poguessin introduir motius 

de confusió entre els fidels catòlics, potser per això  

el Magisteri de la Santa Mare Església ha establert 

un ordre en la presentació dels  “evangelis 

canònics”:  els quatre que coneixem i que estan 

col·locats a la Bíblia en aquest ordre: 

-  Evangeli segons Sant Mateu  

-  Evangeli segons Sant Marc 

-  Evangeli segons Sant Lluc 

-  Evangeli segons Sant Joan 

Verament són la Paraula de Déu, Ell és qui 

s’apropa a nosaltres... aleshores, per què  l’esperit 

no resta tranquil? 

 

Potser que  per un acte d’orgull, demanem 

quelcom més. O és que l’home ha vessat sobre les 

paraules del Senyor, intencions , de cert ben 

intencionades, però amb ressò diferent segons 

l’auditori? 

 

I quin fou l’auditori? Gent diferent de la que forma 

la societat en la que ara vivim?  

Els sacerdots, els zelotes, els publicans, els lladres, 

les prostitutes, els envejosos, els malalts, els bojos, 

els grans, els petits, les dones, els militars, els 

opressors, els esclaus, els fidels, els pares, els fills, 

els cobradors d’impostos, els ingenus, els  mal 

pensants, els covards, a la fi                             

TOTS NOSALTRES. 

                

Som ja a la primavera, la llum és diferent, clara  

lluminosa i el cel també. Verament, estem  dintre 

del cicle de la vida, les flors esclaten i en aquest 

escenari el Senyor es manifesta lluminós, allunya 

tota foscor, i la seva llum ens envolta. Dit això, qui 

no vol acceptar el fet real  i grandiós de la                                     

RESURRECCIÓ DEL CRIST? 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTi_LJrczaAhVFaxQKHc1VDDEQjRx6BAgAEAU&url=https://elcriticoabulico.wordpress.com/2017/05/02/la-reina-de-africa/&psig=AOvVaw0Cj4MRa-ou-RFkzc1Qw8uw&ust=1524434066052407
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EL  MONESTIR  DE  MONTSERRAT II 

 
L’ església actual és de la segona meitat del S. 

XVI, amb una sola nau i dotze capelles, adornada 
amb llampares votives, de plata, donades per 

diferents institucions i parròquies, etc. com a 
ofrena a la Verge. Impressiona en entrar per la 
seva amplitud i l’ornamentació. A la dreta de 
l’altar i per una escala, decorada pel pintor Josep 
Obiols arribem al Cambril de la Mare de Déu on 
es troba la imatge de la Moreneta, asseguda en 
un tron daurat. Allí els pelegrins besen la ma de 

la Verge que porta una bola, que representa el 
món, sinó un signe de perfecció i el Nen una 
pinya signe de fecunditat. Anys ha la Verge 
anava vestida, però actualment és tal com la van 
trobar, restaurada, perquè s’havia enfosquit per 
l’acció del fum de les llànties votives i el pas dels 

anys.  

 
És tradició encendre una llàntia tornant del 
cambril i la part final la baixada estan plenes de 
llànties enceses com a petició o agraïment per la 
intervenció de la Verge en els problemes que tots 
patim a la nostra vida. La seva festa la celebrem 

el 27 d’abril.  
 
La façana d’accés a la basílica és de l’any 1939. 
La resta d’edificacions, son dependències 
monacals, un hotel i hostatgeries per a peregrins, 
les famoses “Cel·les”. 
 

No recordo on vaig llegir que la patrona dels 
“àustries”,(Carles I, FelipII  etc. fins a Felip V, el 
Borbó) era la Verge de “Montserrate”. Cal 

recordar que Sant Ignasi de Loyola fundador dels 
Jesuïtes hi feu estades de recolliment i pregària. 
 

Destacarem la biblioteca que guarda el cenobi, 
una de les més complertes del principat, i  la 
vocació dels seus monjos per conservar, escriure 
i editar llibres religiosos. 
 
L’ Escolania de Montserrat és la coral religiosa de 
nois més antiga d’ Europa data del segle XII, 

allotja nens que reben formació musical i cultural 
del mateixos monjos i algun seglar. 
 
La seva edat va dels 8 als 11 anys. És un cor de 
veus blanques reconegut com excepcional i ha fet 
concerts a nombrosos països del món. 
 

Al Monestir acompanyen amb els seus cants els 
actes religiosos. Montserrat té música pròpia, 
composada per monjos i que va del Llibre 
Vermell de Montserrat s.XIV-XV, fins als nostres 
dies. Cada dia a la una del migdia canten la Salve 
i el Virolai, himne dedicat a la Verge de 

Montserrat amb Lletra de Mossèn Cinto 
Verdaguer i música de Josep Rodoreda, escrit i 
musicat el 1880. 
 
A la Plaça del Monestir trobem el Museu de 
Montserrat, que aplega el tresor de la Verge i una 
col·lecció de pintura i escultura modernes 

impressionant. S’hi poden veure obres de 

Picasso, Dalí, Monet, Rusiñol, Mir etc. i de pintura 
antiga Michelangelo, Caravaggio, el Greco... i 

peces d’orfebreria i arqueologia de l’ Orient Bíblic. 

Moltes pintures són donació al 1967 del Senyor 
José Sala Ardaiz. Us en recomano una visita, per 
la qualitat de l’exposició. 
 
Ara que ja coneixem un xic el Monestir i la seva 

història anem a donar un volt per la seva 
magnífica natura. Agafant el funicular (si 
funciona) anem a la Santa Cova on es va trobar  
la Verge, precedida pel camí del Rosari flanquejat 
per conjunts monumentals modernistes. Una 
excursió molt bonica és agafar el cremallera que 
ens du a Sant Joan, on hi ha un mirador 

espectacular i caminant uns 20 minuts, entre 
precioses vistes, arribem a la capella de Sant 
Joan. També amb una horeta més trobem Sant 
Jeroni, el punt més alt del macis, on gaudirem 
d’espectaculars vistes. Darrera l’estació del 

funicular que puja al Monestir hi ha un bell camí 
amb les estacions del Via Crucis. Fa uns anys 

amb un grup d’amics el vàrem seguir per 
Quaresma, comentant cada una de les estacions. 
Va ser una estona de pregària, nosaltres, la 
natura que ens envoltava i el bon Jesús que 
esperem ens escoltés. 
 

Porto el nom de la Mare de Déu de Montserrat, 
per una promesa del meu pare, qui durant la 
guerra incivil va prometre que si la família se’n 
sortia bé, a la primera filla li posaria el nom de 
Montserrat i ell pujaria un cop l’any a peu des de 
Barcelona al Monestir. Els anys passaren i fins la 
seva mort, fa 52 anys, els mateixos que tenia, hi 

anàvem en família. Era una jornada emotiva, la 

missa conventual, la visita al cambril, el bes a la 
Verge i un bon dinar. Compràvem mel i mató, i 
les famoses coques de Montserrat. Tornàvem a 
casa amb l’esperit ple d’alegria i agraïment a la 
nostra Patrona. 
 

Encara ho fem cada any, i recordo les visites a la 
Verge amb els pares que ja gaudeixen de   la pau 
del Senyor i preguen a Maria pels que encara 
estem aquí esperant el retrobament.  

                                                                                                         

Montse Carreras 
 

 
 



 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 

 

10 

  



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 

 

11 

Tinguem la pau al cor 
 

Quant més grans ens fem 

el reviure el cristianisme 

ens és bo i convenient. 

 

Com a cosa primordial 

suposa saber assumir,  

sense pena ni disgust 

les renovades situacions 

que ens toca viure cada dia, 

conseqüència de l’edat, 

o bé per greu malaltia. 

 

Fem memòria del passat, 

primer lloant Déu 

per tot lo bo viscut 

i pregant perdó pels pecats. 

 

Tirem endavant convençuts 

que amb pau als nostres cors 

res ens podrà allunyar 

de l’amor de Déu, Nostre Senyor. 

 

No ens falli la bona voluntat, 

viurem així més feliços. 

Ajudem a ser-ho també 

Els que tenim al costat. 

 

Francisco Baldrich 

 

 
 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

MAIG 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 dm Sant Josep Obrer 

2 dmc Sant  Atanasi 

3 djs Sant Felip i Sant Jaume, ap 

4 dvs Sant Silvà 

5 dss Beat Salvi Huix 

6 DMG VIè de Pasqua 

7 dll Santa Gisela 

8 dm Sant Eladi 

9 dmc Sant Geronci 

10 djs Sant Joan d’Àvila 

11 dvs Sant Ponç 

12 dss MD dels Desemparats 

13 DMG ASCENSIÓ DEL SENYOR 

14 dll Sant Maties 

15 dm Sant Isidre 

16 dmc Santa Gemma Galgani 

17 djs Sant Pasqual Bailón 

18 dvs Sant Pròsper 

19 dss Sant Francesc Coll 

20 DMG PENTECOSTA 

21 dll Dilluns Pasqua Granada 

22 dm Santa Rita de Càssia 

23 dmc Sant Desideri 

24 djs Jesucrist Gran Sacerdot 

25 dvs Sant Beda el Venerable 

26 dss Sant Felip Neri 

27 DMG SANTÍSSIMA TRINITAT 

28 dll Sant Germà 

29 dm Sant Just d’Urgell 

30 dmc Sant Ferran, rei 

31 djs Visitació de Maria a Isabel 
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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 maig 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 
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