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Mor Javier Velasco, 

"apassionat de la Bíblia"  

i impulsor de l'Escola 

d'Animació Bíblica 
 

Biblista, professor, teòleg, o impulsor de 
nombroses iniciatives d'animació bíblica. 
Aquestes són algunes de les definicions 
que acompanyen el nom de Javier 
Velasco Arias, que va morir dilluns 15 
d'octubre a l'edat de 62 anys. Ell mateix es 
qualificava al seu perfil de Twitter com un 
"apassionat de la Bíblia". El funeral es va 
fer el dimarts 16 d'octubre, a les 16 hores a 
la parròquia de Santa Maria Magdalena 
d'Esplugues de Llobregat, presidit pel 
bisbe de Sant Feliu, Agustí Cortés. 
 
Originari de Medina del Campo, Velasco 
residia a Barcelona des del 1967. Llicenciat 
en Teologia, especialitat de Bíblia, per la 
Facultat de Teologia de Catalunya, també 
era professor de Sagrada Escriptura a 
l'Institut Superior de Ciències Religioses 
de Barcelona (ISCREB). La seva passió per 
la Paraula el va dur a impulsar, junt amb 
d'altres biblistes, iniciatives com l'Escola 
d'Animació Bíblica de Barcelona, nascuda 
l'any 2004 i que té la seu a la parròquia 
Mare de Déu de la Medalla Miraculosa de 
Barcelona. La iniciativa, que aplega 
actualment un gran nombre de grups 
repartits per diverses parròquies, entre 
d'altres el nostre grup de Café amb la 
Bíblia, i compta amb grups bíblics a la 
llibreria Paulines de Barcelona i a d'altres 
parròquies de la ciutat, així com grups a 
Esplugues, Sabadell, Sant Vicenç dels 
Horts, Pallejà, o Badalona. 
 
Velasco era responsable del departament 
d'Animació Bíblica de la Pastoral del 

Centre d'Estudis Pastorals, coordinador 
del seminari "Bíblia i Pastoral" de 
l"Associació Bíblica Espanyola" (ABE), 
membre d'aquesta associació i de 
l"Associació Bíblica de Catalunya". També 
coordinava el Secretariat d'Animació 
Bíblica de la Pastoral de la diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat. 
 
Autor de diverses publicacions bíbliques, 
destaquen entre elles 'La Biblia 
compartida. Biblia y Pastoral', 'El 
matrimonio en la comunidad paulina de 
Corinto', 'El matrimoni i l'ús dels béns en 
la Bíblia', 'María, madre de Jesús', així 
com  nombrosos articles de temes bíblics 
en revistes especialitzades i a Internet. 
 
Velasco, força actiu a xarxes socials i a 
Internet, comptava amb un blog personal 
des de feia prop de deu anys, on divulgava 
la seva passió per la Bíblia amb comentaris 
setmanals de l'Evangeli dels diumenges i 
festivitats cristianes assenyalades. 
 

 
Descansi en pau! 
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La propera reunió dels grups de Vida 

Creixent de les nostres parròquies serà a Sant 

Eugeni el proper dimarts dia 13 de novembre 

a les 17'00 h.  

 

Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de novembre de 

2018: 

 Al servei de la pau. per a què el 

llenguatge del cor i del diàleg, 

prevalguin sempre sobre el llenguatge 

de les armes. 

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 (ni 
vigílies) del curs escolar 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 
 

Avancem en aquesta tasca tan 

engrescadora que ens va renovant per dins; 

aquest camí no el fem sols, és el Senyor 

qui ens acompanya. 

 

Tot allò que puguem abastar amb el nostre 

treball o amb el nostre apostolat és fruit 

dels dons que el Senyor ens ha regalat. No 

malbaratem aquesta riquesa, l'hauríem 

d’administrar com aquella pluja fina que va 

penetrant suaument. 

 

Per això crec que és important esplaiar 

aquest sentiment cristià que pot 

experimentar-se en la pregària i en el 

nostre silenci interior, i que ens farà ser 

una comunitat més fraternal i més 

comunicativa. 
AMÈLIA INGLÈS  

 

 

 

 

  

 
 

 

Els guitarristes de jazz 
més minoritaris 

 

Parlem, per exemple, de Django Reinhardt, 
gran virtuós (i tocava amb dos dits menys!), 
que situem sobre els anys 30' del segle 
passat. Woody Allen rememora la seva obra i 
memòria a la comèdia "Acords i desacords"; 
i a les seves pel·lícules la música de jazz 
gairebé sempre és present. I ell, com ja 
sabeu, toca el clarinet. 
 
De "cracks" en aquest instrument n'hi ha 
hagut bastants, tot destacant Wes 
Montgomery i Barney Kessel... 
 
Toquen tots amb amplificació moderada, a 
volum baix; això ens dóna sensació 
d'intimitat i caliu, amb un so molt net, que 
gairebé semblen "poetes" de la guitarra. 
 
El repertori de D. Reinhardt i el seu quintet 
és conegut. Per exemple és molt cèlebre la 
peça "Nuages" (núvols). 
 
De les darreres contribucions a la guitarra-
jazz les va fer Joe Pass. Entre els actuals 
contemporanis m'agrada molt Pat Metheny, 
una mica desigual, però amb un preciós disc: 
"Speaking of now" del 2002. O també algun 
especialista d'aquí com Max Sunyer, amb 
molt recorregut. 
 

Víctor García Toldrà 
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10 de novembre, a les 17h 

Local: Parròquia de Sant Eugeni I 

Papa. US HI ESPEREM! 
 

Café entorn a la Bíblia 
 

Aquesta vegada no ens és gens fàcil anunciar 

la propera tertúlia del Café entorn a la Bíblia. 

Aquest mes de novembre trobarem a faltar, i 

molt, al nostre amic i professor Javier Velasco. 

Segurament, ja sabreu tots que el passat 15 

d’octubre ens va deixar en Javier, de manera 

sobtada, en silenci. Ho sentim molt, però 

estem també molt agraïts a Déu d’haver pogut 

compartir amb ell la vida. Gràcies, Javier, per 

haver-nos donat sempre el teu somrís i 

bonhomia. El nostre condol a la seva esposa, 

fills i família tota. 

En Javier era Llicenciat en Teologia, 

especialitat de Bíblia, per la Facultat de 

Teologia de Catalunya, i professor de Sagrada 

Escriptura a l’Institut Superior de Ciències 

Religioses de Barcelona (ISCREB). També 

des dels inicis dels anys 2000 dirigia una de 

les activitats més antigues de la Parròquia de 

Sant Eugeni I Papa, el Café entorn la Bíblia, 

les nostres tertúlies. Molta gent ha participat 

en aquest grup i hem de dir que hem aprés 

molt amb ell, com a persona i com a excel·lent 

professor. 

En aquest moment estava preparant, com cada 

any, la Setmana de la Bíblia, amb un cartell 

que, amb molt d’orgull, ens deia que havia 

dissenyat el seu propi fill. Volem retre-li 

homenatge amb aquest anunci aquí al VEUS. 

Ell hauria volgut ser-hi, i segurament hi serà, 

però aquest cop en esperit. 

Tot i ser molt difícil, sentim que les tertúlies 

han de continuar, com un petit homenatge de 

tots nosaltres a ell. Per això us volem convidar 

de nou aquest proper novembre, tot i que amb 

petits retocs, com és l’hora i el lloc, que ja amb 

ell havíem començat a parlar. 

El proper dia 10 de novembre, la tertúlia serà a 

les 17h i als locals de la Parròquia de Sant 

Eugeni I Papa (Carrer del Compte Borrell, 307 

de Barcelona, cantonada amb Carrer Londres). 

També hi ha algun canvi en el calendari, 

essent aquest: 
 10/11/2018 
 15/12/2018 
 12/01/2019 

 16/02/2019 
 09/03/2019 
 06/04/2019 
 11/05/2019 
 08/06/2019 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BAPTIMES 
 

Acollida: dilluns 12 de novembre a 

les 20h a Sant Eugeni. 

 

Baptisme comunitari: dissabte 17 de 

novemb¡bre a les 18h. a Sant Eugeni 

 

A la parròquia del Pilar segons 

demanda i disponibilitat. 
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CORAL ESTEL 
El mes d’octubre d’enguany ha estat un mes 
desigual en el que fa referència a les 
actuacions que havia previstes per la Coral 
Estel  de la parròquia del Pilar. 
A la primera setmana se celebra la Festa 
Major del nostre barri Esquerra de l’Eixample 
organitzada per l’Associació de Veïns, cada 
any havíem participat en un concert col·lectiu 
en el que hi actuaven conjuntament les 
diverses agrupacions corals de la zona. 
Aquesta vegada ens van avisar i informar amb 
molt poca antelació i amés van determinar el 
dia del concert en dijous, que es habitualment 
el nostre dia d’assaig. Donades les 
circumstàncies vam haver de refusar la 
invitació. Com que darrerament hi 
participaven moltes corals l’any 2017 ja es va 
dividir en dos la trobada , una se celebrava a 
la Capella del Roser (Casanova – Consell de 
Cent) i l’altra a l’església de Sant Eugeni I 
Papa. Doncs bé com que van coincidir vàries 
corals amb els mateixos problemes que 
nosaltres es va haver suspendre el concert de 
Sant Eugeni, tot i que estava anunciat en els 
programes. Demanem disculpes a les 
persones que ens esperaven per aquesta 
actuació. 
El divendres dia 12 era la festivitat del Pilar i 
en aquesta Diada sí que la Coral va estar 
present, com tenim costum des de la nostra 
fundació, per cantar a la missa de 10 i que 
solen presidir els antics rectors de la nostra 
parròquia. Agraïm la seva presència a ells i a 
tots els feligresos que varen participar amb 
nosaltres en aquesta tradicional Eucaristia. 
Finalment com us havíem anticipat en el Veus 
anterior el dia 27 d’octubre està prevista la 
celebració d’una trobada de corals, serà la 
XVIII Tardor Coral. Ens acompanyaran aquesta 
vegada la Coral Quatre Vents del Poble Sec de 
la parròquia de la Mare de Déu de Lourdes, i 
també la Coral parroquial de Sant Jeroni del 
Montbau . 
Quan escrivim aquestes línies encara estem 
en fase de preparació de la dita trobada i per 
tant només podem avançar que serà a la 

cripta de la parròquia del Pilar, després de la 
missa de les set de la tarda. Prèviament 
s’anunciarà en uns cartells que estaran 
exposats a la parròquia i moltes botigues del 
veïnat. 
El programa de mà amb el detall de les obres 
que se interpretaran estarà a les entrades del 
concert.   
El concert serà públic i gratuït. Us convidem a 
tots els que llegiu aquesta ressenya i us 
assegurem que sereu benvinguts. Us 
esperem! 

 
 

ESPACIO DE REFLEXION 
 

Jesús dijo a Tomás” Trae tu dedo, aquí tienes 

mis manos; trae tu mano métela en mi 

costado y no seas incrédulo sino fiel”. 

Contestó Tomás “Señor mío y Dios mío “. 

Jesús le dijo ¿Por qué has visto has creído? 

dichosos los que crean sin ver (Jn 20,27-29) 

 

Ayúdanos, Señor, a superar nuestros 

problemas de fe, a confiar humilde y  

sinceramente en tu palabra, a guiar a nuestros 

hermanos por tu camino. 

Noviembre 2018 

 

  CATEQUESIS DE COMUNIÓN Y 
POSCOMUNIÓN: 

 TODOS LOS SÁBADOS  A LAS 19 H. 

 DIA 3 DE NOVIEMBRE NO HAY 
CATEQUESIS 

 
REUNION DE PADRES:  

 EL DIA 24 DE NOVIEMBRE  A LAS 
19.00 H EN SANT EUGENI 
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CLUB DE LECTURA 
 

La propera sessió del Club de Lectura serà el 
dijous 22 de Novembre a les 19,45 hores 
i es comentarà el llibre : 
 

 

L'art de portar gavardina és un concentrat de 
memòria, emoció i plaer de narrar. Imaginats 
o viscuts, els tretze contes d'aquest recull 
revelen una capacitat d'observació que 
confirma Sergi Pàmies com a artesà d'un estil 
cada vegada més depurat, en què les 
emocions i els detalls són protagonistes. De la 
pròpia infantesa a la vellesa dels pares, del 
romanticisme de la decepció al pànic d'estar a 
l'altura de les expectatives dels fills, de la 
perplexitat individual de l'adolescència a les 
cicatrius col·lectives del segle XXI, el llibre 
combina reflexió, ironia, melancolia, 
causticitat i lucidesa i troba en la fascinació 
per l'absurd i la capacitat de sorprendre's, els 
antídots més eficaços per combatre les 
absències, els fracassos i altres desconcerts de 
la maduresa. 

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 !! 

 

 
 

LA LLEGENDA DE L'ESTIUET 

DE SANT MARTÍ 
 
Teòricament, durant els dies que se celebra 
l'onomàstica del sant, es viu un temps 
meteorològic molt agradable: temperatures 
altes, dies de sol...és l'anomenat "estiuet de 
Sant Martí". Això té relació amb  una llegenda 
que explica que Sant Martí va estar a 
Catalunya en ple temps de tardor. Va allotjar-
se a una casa de pagès dels afores de 
Barcelona, on fou molt ben rebut i tractat. 
 
Resulta que l'amo de la casa va queixar-se 
del fred que feia durant aquells dies, ja que 
feia malbé tota la collita del camp, amb la 
conseqüent ruïna i pèrdues que allò 
suposava: pobresa, fam  i misèria  per tots els 
catalans. Aquell pagès va parlar d'una forma 
tant convincent que va commoure Sant Martí, 
el qual  li digué que ho deixés a les seves 
mans. Al cap de poca dies, per l'11 de 
novembre, va començar a fer un sol que tu 
mateix firmaries per anar  a la platja.  
 
I així és com és  conegut aquest temps de 
bonança a mitjans de novembre i que serveix 
per afavorir la pagesia: L'ESTIUET DE SANT 
MARTÍ. 
 

fardecontes.blogspot.com 
carfaro2@gmail.com 

 

http://fardecontes.blogspot.com/
mailto:carfaro2@gmail.com
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CINE FORUM  
PARRÒQUIA DEL PILAR 

 

"Gilda” 
 

Dimecres, 21 de novembre 
(18:55 h.) 

 

 
 

Un dels clàssics més coneguts 
de tota la història del cinema. 

 

 
 

PREGÀRIA “D’UN POBRE DIABLE” 

                             de JANUSZ  KORZCAK 

 

Fa uns pocs dies va arribar a les meves mans, 

llegint en un número , el 257, de la Revista 

“Catalunya franciscana” d’aquest aquest any 

2018, una meravellosa poesia, de la que ja he 

assenyalat el seu títol al començament 

aquestes breus paraules i que voldria  

volguessin llegir i copsar  el seu breu missatge, 

tal com jo particularment he triat i m’ha 

succeït: 

 

Senyor Déu nostre, faig el que puc  

I com que puc poc, faig poc, però sempre 

Conscienciosament, prou que ho saps.  

Tothom no pot ser pas un gran talent, 

cadascú s´ha d’espavilar segons els seus 

recursos.  

Jo m’espavilo com puc, Senyor.  

L´important per a mi és obrar bé,  

ésser útil als altres sense mal a ningú.  

Penso que si cadascú complís el seu deure.  

Tu n’estaries ben content, Senyor Déu.  

Com que jo no dono gran cosa a la 

humanitat, tampoc no n’exigeixo pas molta 

…  

 

El nom de l’autor   ja ens pressuposa que no 

es pas un personatge llatí, com nosaltres  

Es un altre món  el dels eslaus, no els 

coneixem però crec que la seva religiositat, 

molt profunda , potser ens pot servir en 

aquest món nostre, tan tecnificat i  del que 

estem tant orgullosos.  

M.C. de la Torre    
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TODOS LOS SANTOS 
 

Hoy celebramos la fiesta  de aquellos que  su 

santidad no se considera como  heroica sino similar 

a la de todos los que están en la lista del Señor, 

aquellos que  calladamente, sin distinguirse ha 

sabido seguir las pautas que conducen a la 

verdadera vida. 

 Nos dicen los evangelios de Mateo 5.3-12 y de 

Lucas 6,20-23 , que Jesús subió a un monte, se le 

acercaron sus discípulos y entonces les señaló los 

puntos que conducen a la felicidad, las condiciones 

para seguir a Jesús 

DICHOSOS LOS POBRES DE ESPIRITU 

PORQUE SUYO ES EL REINO DE LOS 

CIELOS 

las personas que cambian de proyectos y se 

comportan como dicta un corazón que realmente 

ama al prójimo y  lo demuestran.  

DICHOSO LOS QUE ESTÁN TRISTES, 

PORQUE DIOS LOS CONSOLARÁ DICHOSOS 

LOS HUMILDES PORQUE HEREDARAN LA 

TIERRA 

Cuando no se impone el deseo de acumular y del 

propio bienestar , sin el deseo de compartir  y 

ayudar, se elimina la causa del sufrimiento 

ocasionado por el egoísmo 

DICHOSOS LOS QUE TIENEN HAMBRE Y 

SED DE JUSTICIA, PORQUE DIOS LOS 

SACIARÁ. DICHOSOS LOS MISERICORDIO-

SOS, `PORQUE ALCANZARAN LA 

MISERICORDIA.  

Jesús promete que les prestará ayuda y les recibirá 

con los brazos abiertos 

DICHOSOS LOS LIMPIOS DE CORAZÓN, 

PORQUE ELLOS VERÁN A DIOS No pensar, no 

juzgar, hacer el bien y confiar en Dios. Prestar 

siempre ayuda, sin tener jamás intenciones 

agresivas, intentar dar la felicidad a todos. 

DICHOSOS LOS PERSEGUIDOS POR HACER 

LA VOLUNTAD DE DIOS, DE ELLOS ES EL 

REINO DE LOS CIELOS. Los que soportan la 

persecución, los que son despreciados por seguir 

los mandatos de Dios, serán reconocidos en el 

reino de los Cielos . 

DICHOSOS LOS QUE SON CALUMNIADOS  

MALTRATADOS POR HACER LA 

VOLUNTAD DE DIOS, SU RECOMPENSA 

SERÁ GRANDE La persecución se convierte en 

promesa  de felicidad. 

Nuestra creencia de las bienaventuranzas no es una 

utopía. Debemos ponernos en marcha hacia la 

felicidad. Creemos  en Dios que recompensa a 

aquellos  que practican la justicia y la ponen en 

práctica. 

CM 

ACTIVIDADES DE LA COFRADÍA 
DE LA VIRGEN DE VALVANERA  

DE BARCELONA 
 
La junta  de la cofradía de Nuestra Señora  de 
Valvanera en Barcelona saluda a los cofrades, 
demás devotos, y clero de la parroquia de la 
Virgen del Pilar, donde radica la cofradía,  en este 
inicial contacto a través de Veus del curso 2018 / 
2019 de cultos a su santa patrona,  y en primer 
lugar dar gracias a Dios por hacer posible este 
reencuentro. 
 
Y como en años anteriores nuestra cofradía se ha 
unido  a la Parroquia el pasado día 12 de octubre 
para celebrar conjuntamente, como se anunció 
previamente, la festividad de la Virgen del Pilar, 
patrona de Aragón y, como en todas sus 
advocaciones,   Madre de todos los cristianos. A 
las  18,30 horas del citado día 12, tuvo lugar el 
rezo del Santo Rosario,   dirigido  por el cofrade 
don Antonio Esteban,   y  la Santa Misa, a las 19 
horas, oficiada por el padre Eloy Latorre, viéndose 
dichos actos muy concurridos, primordialmente 
por aragoneses con emoción, y aun devoción de 
los asistentes. Buena jornada  de fe y amor de los 
devotos de La Pilarica a su Reina de los cielos, 
quizás   la advocación, juntamente con la 
Valvanera,  más extendida por el mundo, como en 
ocasiones nos mencionaba nuestro querido y 
recordado  Dom. Felipe Abad León, que en Paz 
Descanse. 
 
Finalizada la Santa Misa los cofrades y otros 
devotos se trasladaron a la capilla de la Virgen de 
Valvanera a rezar sus preces, entonar el himno  y 
besar la medalla ofrecida a los fieles por los niños 
de la cofradía, y quedan emplazados para un 
nuevo encuentro eucarístico el 25 de noviembre a 
las 12 horas, en el que se rezará por los fieles 
difuntos de nuestra cofradía y por todos los 
devotos difuntos de la Virgen de Valvanera. 
 
Así mismo, una representación de la Junta de 
nuestra cofradía asistió a la Asamblea de la 
Agrupación parroquial de San Eugenio y el Pilar, el 
pasado sábado día 13, donde la profesora Cori 
Casanova disertó sobre el papel de los laicos en el 
presente y el futuro de la Iglesia, dando con ello 
inicio oficial la presente curso pastoral. 
               

Isidoro Samaniego Pastor 
cofrade 
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HERMANAD DE NUESTRA 

SEÑORA VIRGEN   DE LA PEANA 

EN BARCELONA 

 
El 18 de Noviembre, mes de los difuntos, la 
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE LA 
PEANA, celebrará como cada año la Santa Misa  para 
pedir al Señor por el eterno descanso de sus socios, 
amigos y familiares. La misa tendrá lugar en la Cripta de 
la Parroquia del Pilar, a las 12 horas, y será oficiada por 
Mn. ANGEL  JESUS  NAVARRO.  
 
Aprovechando la ocasión que se nos brinda en el VEUS  
para publicar nuestros eventos y celebraciones,  y en 
honor a nuestro querido Consiliario PADRE EUSEBIO 
RODRIGUEZ, que lo ha sido hasta estas fechas,  
quisiéramos  dejar constancia de nuestro 
agradecimiento para con él,  toda vez  que ha dejado 
de ejercer su apostolado por jubilación y debido a su 
salud. 
 
 En el año 1957 fue cuando la hermandad empezó a 
fraguarse y fue  en este mismo año cuando se celebró 
la primera  misa  en la iglesia del Asilo de San Juan de 
Dios, oficiada por el Padre Toribio Mª de la Cruz, 
Capellán entonces de dicho centro. En Mayo de 1958 la 
hermandad era ya una realidad y se hizo oficial  por el 
Obispado, con el nombre de HERMANDAD  DE 
NUESTRA SEÑORA  DE LA PEANA,  nombrándose a la 
vez como   Consiliario al  Padre Toribio.  En 1963 
falleció y se nombró al Padre Andrés Domingo que 
ostentó el  cargo durante un año. En 1.964 por 
imperativos eclesiásticos nos  vimos obligados a dejar 
de hacer las celebraciones  en el oratorio de San Juan 
De Dios. 
  
A través de la Borjana,  Hermana Agustina Aznar,  
religiosa de la Caridad de Santa Ana, congregación  que 
por entonces dirigía el Hospital Clínico, nos permitieron 
hacer las celebraciones en la magnífica  iglesia del  
Hospital  y  cuando la iglesia fue absorbida por la 
facultad de medicina continuamos en la pequeña  
capilla del mismo. Llegado este año de 1964 y en este 
hospital,  fue cuando el Padre Eusebio como Capellán 
que era, se comprometió con la hermandad para  
ejercer de Consiliario y oficiar las celebraciones. Así lo 
ha venido haciendo hasta nuestros días. Cuando     en 
el año 2013 se atendió,  por parte de Mn.  Pere 
Boixaderas,  nuestra solicitud de  formar parte de la 
Parroquia  Mare de Déu Del  Pilar y San Eugeni Papa,  
para en ella celebrar las fiestas  religiosas de la 
hermandad  y venerar la imagen de nuestra Patrona,  
ha sido él,  el PADRE EUSEBIO, el que ha estado junto a 
nosotros  con entrega absoluta. Una vez más le damos 
las gracias y pediremos al Señor y a nuestra Patrona la 
Virgen de la Peana para que le de felicidad y una pronta 
recuperación.  

En nombre de la Junta y de los socios, queremos dar las 
gracias también a Mn. Pere Boixaderas por su acogida  
y a  Mosén Ángel  Jesús por ser nuestro nuevo 
Consiliario, y  por todas sus atenciones  para con la 
hermandad. No sabemos cómo agradecérseles, pero 
estamos seguros que nuestra  Patrona  les ayudará en 
su apostolado.   Nuestras plegarias van a ser muchas. 

                                                                                             

LA JUNTA 

 
 

Participa en el grup de treball 
Sobre els catòlics allunyats 

  
Us convidem a participar en el Grup de Treball 
sobre els “Catòlics allunyats” per cercar motius 
i raons per facilitar el seu retorn. 
És una actuació que es duu a terme a través de la 
pàgina de Facebook “Catòlic. Però no Massa”. 
És necessari per tant ser usuari del Facebook o 
almenys voler-ho ser.  
 

Si estàs interessat confirma la teva assistència a 
secretaria@e-cristians.net o al 93.206.08.83. 
 

Dia: dimecres, 14 de novembre de 2018  

Hora: 19:00h. 

Lloc: Seu d’e-Cristians (c/ Casanova, 175, 

Bcn, Parròquia Ntra. Sra. del Pilar)  

 
 

  

www.e-cristians.net  
info@e-cristians.net 

93.252.14.26 

mailto:secretaria@e-cristians.net
http://www.e-cristians.net/
mailto:info@e-cristians.net
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EL SENTINELLA 
 

Aquest mes, llegireu un preciós conte que 
sortí publicat al Full Parroquial de Santa 
Maria de Moià el diumenge 16 de 

setembre d’ enguany. El seu contingut em 
va fer pensar molt i crec que us pot 
agradar. 

No anava firmat i podria ser que algun 
dels lectors ja el conegui. 
 

“En un país molt llunyà s’alçava un castell 
perdut enmig del desert. De tant en tant 

s¡hi aturaven les caravanes que venien del 
nord o bé algun visitant solitari s’hi acollia 
per una nit. Però la vida al castell era 

monòtona. 
Un matí arribà un missatge del rei: 
“Estigueu a punt perquè ens han fet saber 

que Déu visitarà el nostre país i potser 
passarà pel vostre castell. Estigueu 
preparats per rebre’l.” 

Les autoritats del castell es disposaren a 
complir les ordres reials i van cridar al 
sentinella a qui encomanaren la vigilància 

constant del desert i quan veiés cap 
senyal de la vinguda de Déu ho digués. 
El sentinella estava molt content perquè 

mai li havien encomanat una missió tan 
important. 
Dret dalt de la torre, amb els ulls ben 

oberts resseguia contínuament l’horitzó 
esperant el més petit indici. 
-Com deu ser Déu- pensava- vindrà amb 

un gran seguici i el veuré de lluny... o 
potser apareixerà de cop amb un gran 
exercit... 

Il·lusionat com estava, es passava dia i nit 
al capdamunt de la torre. 
Va transcorre el temps i poc a poc tothom 

es va oblidar del missatge de Déu. Al 
castell tant el rei com els seus soldats es 
cansaren d’esperar  aquella visita i van 

deixar de parlar-ne. Només el sentinella 
estava ben  despert esperant, esperant 
sempre, sota el sol i la pluja. Prou que 

veia venir caravanes i exercits, però cap 
d’ells era el de Déu. Cansat de mirar es 
preguntava si tot allò era un engany, i 

perquè havia de venir Déu a un castell tan 
poc important? 
Però l’esperança vencia els seus dubtes i 

continuava fitant l’horitzó. 
S’escolaren els anys. El sentinella es feia 

vell i els ull li començaren a fer 
pampallugues, les cames quasi no el 

sostenien. Els soldats de la guarnició 

havien marxat a la ciutat i el restà tot sol 
al castell. 
Un dia s’aixecà per mirar el desert,  però 

veié  que no es podia moure. Se sentí 
prop de la mort i una gran amargor li 
amarà l’ànima. 

-He estat tota la vida esperant Déu i 
moriré sense haver-lo vist- exclamà 
dolorosament. Aleshores sentí una veu al 

seu costat 
- Que no hem coneixes?  Astorat el 
sentinella es girà i endevinà que Déu 

havia arribat. Ple d’alegria li va dir - Oh ja 
ets aquí! M’has fet esperar tant... però per 
on has vingut que no t’he pogut veure?  

- Sempre he estat a la teva vora- replicà 
Déu amb dolcesa- des del dia que vas 
decidir esperar-me. Sempre he estat aquí, 

al teu costat, dintre teu. T’ha calgut un 
temps llarg per adonar-te’n, però ara ja 

ho saps. Aquest és el secret: només els 
qui esperen poden veure’m. 
La veu callà i el sentinella se sentí envaït 

per una immensa felicitat. S’alçà 
lentament i tornà a resseguir lenta i 
amorosament la ratlla de l’horitzó.” 

 
I ara jo em pregunto a mi mateixa i a tots 
vosaltres si tindrem la capacitat i la 

paciència d’esperar i esperar sense defallir 
la visió del Senyor?  Què el bon Déu en hi 
ajudi. 

                                                                                                 
Montse Carreras 
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Novembre 
 

El dia 1 és la festivitat de Tots Sants; 
l'Església ens fa recordança de nostres 
avantpassats que a la Glòria estan, ja 
redimits dels seus pecats per la 
misericòrdia divina. Els hi podem dedicar 
els nostres precs per millorar nostres 
humanes vides. 
El dia 2 és el dia dels Difunts, per a què 
fem recordança de familiars i amics que 
encara han d'arribar a la Glòria. Preguem 
per ells aquest dia i també sempre que els 
recordem. 
El cristianisme ha tingut sempre costums 
en favor dels fidels difunts. Al segle passat 
era costum arrelat que al nostre país, en 
actes i misses realitzades als temples no hi 
manqués la col·lecta anomenada "per les 
ànimes del purgatori". Es recollien diners 
per dir misses per les ànimes del 
purgatori, a fi que poguessin arribar a la 
Glòria. Avui dia, però, continua dient-se'n 
en favor de familiars i amics coneguts i 
que varem estimar en vida. Al despatx 
parroquial es pren nota d'aquestes 
intencions al "Diari de Misses", i després 
el mossèn els recorda a les pregàries de la 
missa i quan s'anomenen els difunts en el 
cànon de la consagració. L'almoina per 
aquestes misses és lliure, i es dedica a la 
manutenció de la parròquia i el culte. Així 
recordem i preguem per les persones 
estimades que ja han mort, i ajudem a 
sostenir la nostra parròquia... 
Esperem que algú, quan morim, també 
ens dediqui a nosaltres aquest bell gest de 
pietat. 
 

Francisco Baldrich 
 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

NOVEMBRE 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 djs TOTS SANTS 

2 dvs Fidels difunts 

3 dss St. Martí de Porres 

4 DMG XXXI durant l'any 

5 dll Beata Mare Ràfols 

6 dm Sant Sever 

7 dmc Sant Pere Poveda 

8 djs Santa Victòria 

9 dvs Dedic basílica Letran 

10 dss Sant Andreu Avelí 

11 DMG XXXII durant l'any 

12 dll St. Josafat 

13 dm St. Leandre 

14 dmc St. Dídac d'Alcalà 

15 djs St. Albert Magne 

16 dvs Sta. Margarida d'Escòcia 

17 dss Sta. Isabel d'Hongria 

18 DMG XXXIV durant l'any 

19 dll Sta. Matilda 

20 dm Beata Isabel Ferrer 

21 dmc Presentació Mare de Déu 

22 djs Sta. Cecília 

23 dvs St. Climent 

24 dss St. Andreu Dug-Lac 

25 DMG Crist, Rei de l'Univers 

26 dll St. Joan Berchmans 

27 dm Beat Ramon Llull 

28 dmc Sta. Catalina Labouré 

29 djs Sant Sadurní 

30 dvs Sant Andreu apòstol 
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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 la missa amb la 

confraria de la Valvanera, serà el 25 de novembre) 
 

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/

