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JESÚS ENTRE NOSOTROS 
 
 ( copia  de  unas ideas entresacadas del último capítulo 

del Libro de Eloi Leclerc (franciscano): EL PUEBLO 

DE DIOS EN LA NOCHE)   

 

Comienza el relato de un anciano, Simeón, 

hombre piadoso cargado de años, que 

empezaba sus tareas de servicio en el 

Templo de Jerusalén como cada día…Su 

edad era aquella , en la que ya parece que 

no se espera nada de la vida, sin embargo 

su corazón seguía esperando algo,  la 

“Consolación de Israel”, y no como algo 

remoto, sino muy próximo al que él mismo 

asistirá!  

 

Simeón acaba de llegar al Templo 

justamente  en el momento mismo en que 

entra en él una pareja joven. La mujer lleva 

un bebé en sus brazos. Es María 

acompañada de José, que vienen a 

presentar a su hijo al Señor y a ofrecer 

como sacrificio dos tórtolas, de acuerdo 

con las prescripciones de la Ley. Nadie se 

ha fijado en ellos, nada les distingue. 

Pero, si,  alguien, nota un vahído en su 

corazón, es Simeón, no les conoce pero 

una maravillosa sensación  se apodera de él 

y le invade la certeza, de que está frente a 

algo majestuoso y maravilloso. Toma al 

niño en sus brazos. Se pone a orar en voz 

alta ,  su rostro se transfigura y así dice: 

 

 “Ahora, Señor, según tu promesa, puedes 

dejar a tu siervo irse en paz porque han 

visto mis ojos a tu Salvador, al que has 

puesto ante todos los pueblos  como luz 

para alumbrar a las naciones, y como 

gloria de tu pueblo Israel.  ( Lucas 2.29-

32) 

 

El anciano calla y sigue con el Niño en 

brazos absorto en una contemplación 

interior José y María quedan maravillados 

por lo que acaban de oír, aunque María lo 

sabía porque se lo había dicho el ángel en 

la anunciación, pero no sabía que la misión 

de su Hijo iba a extenderse más lejos ya 

que sería luz de las naciones. 

Debemos huir de esta sociedad 

inconsciente y elevar nuestro corazón para 

dar gracias al Señor por venir a salvarnos. 
 

M.C.de la TORRE/ C.MORALES.  
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de gener de  

2019: 

 Per l'evangelització: Pels joves, 

especialment els d'Amèrica Llatina, 

perquè, seguint l'exemple de Maria, 

responguin a la crida del Senyor per 

comunicar l'alegria de l'Evangeli al 

món.. 

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 
 

Comencem un nou any í es es un bon moment 

per reflexionar i tenir nous propòsits. El grup 

de Vida Creixent sempre en marxa per avançar 

i assumir les pròpies responsabilitats. 

 

Siguem on siguem i ens trobem on ens trobem 

vivim sempre uns lligams de relació, d’amistat 

i espiritualitat. 

 

Tothom hauria de sentir-se vinculat a una 

comunitat, un lloc on saps que parles i ets 

escoltat un lloc on escoltes experiència de vida 

dels altres. T’has de sentir respectat més 

encara estimat i saps que tu pots estimar.   

 

Aquesta gran família que formem la comunitat 

creient forma part de la família humana, on 

amb Jesús, creixem ens fem forts i sabem que 

Déu ens estima. 
 

AMÈLIA INGLÈS  

 

 

  

 
 

To the heart 
 

És una obra mestra de John Mark i Johnny 
Almond. Un vinil de 1976 (mai l'he vist en 
format CD, però el podeu trobar a: 
https://www.youtube.com/watch?v=tX3UlT
7ATgg) que paga la pena escoltar. 
 
No confondre amb el compositor Marc 
Almond, del grup "Soft Cell" dels anys 80. 
Noms semblants, però música molt diferent.  
Mark i Almond eren dos músics d'una de les 
diverses formacions del "bluesman" John 
Mayall, Els podeu sentir junts a "The turning 
point" de 1969. Però a "To the heart" no fan 
blues, van més lliures, aquí fan temes 
melòdics, però amb una dolçor encissadora... 
 
El primer tema "New York State on mind" 
(compost per Billy Joel) és suau i profund, 
una delícia. Hi ha temes que semblen recrear 
la natura en estat d'agitació. També hi ha 
músiques ètniques com "Trade winds", i 
balades i alguna pinzellada de jazz. 
 
John Mark toca guitarra i corda, i Johnny 
Almond s'encarrega d'instruments de vent. 
El disc no va tenir gaire promoció quan va 
sortir i no va ser supervendes, però va valdre 
la pena. 
Espero que el pugueu fruir i no us el perdeu! 
 

Víctor García Toldrà 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tX3UlT7ATgg
https://www.youtube.com/watch?v=tX3UlT7ATgg
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Cafè entorn de la Bíblia 

Dissabte 12 de gener a les 17 h. a 

Sant Eugeni 
 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAL ESTEL 
El dijous 20 de desembre en acabar la missa 

vespertina de set a la Capella del Magnificat la 

Coral Estel va celebrar el tradicional concert 

de Nadal. A causa de l’hora, eren tres quarts 

de vuit, el públic va sobrepassar lleugerament 

les 30  persones. Tot i això agraïm a Mn. Jesús 

que estigués present durant tot el programa. 

Aquest constava de onze nadales,  encara que 

degut a una inesperada afonia de la cantaire, 

que feia de solista en dues d’aquestes cançons, 

vam haver de modificar-lo cantant finalment  

nou obres,  més la nadala final que també, com 

es costum, es va convidar a cantar-la 

juntament amb tot el públic assistent.  Era la 

Santa Nit. Vam acabar desitjant-nos tots 

mútuament un Feliç i Sant Nadal.  Amb els 

cantaires vam comptar amb la col·laboració de 

Mn. Pere Boixaderas que reforçava la corda 

dels tenors. 

Al final del concert es va recordar que a la 

missa del pollet de la vigília de Nadal, a les set 

de la tarda, es celebraria El cant de Sibil·la, i a 

continuació els membres de la Coral Estel que 

no tinguessin compromisos de família, 

acompanyarien la celebració amb els cants 

tradicionals d’aquesta solemnitat tan 

assenyalada. 

Pel mes de gener tenim programada el dia 17 

una missa en memòria del ex-company difunt 

Joan Anton Chaves i el 24 una repetició del 

concert de nadal a la Residència de les 

Religiosas Franciscanas Misioneras de la 

Natividad de Nuestra Señora” on hi està vivint 

una antiga companya nostra. 

Ara ja no ens resta més que desitjar a tots 

vostès un Feliç Any 2019 ple de Pau, Amor i 

Esperança. 

 

ESPACIO DE REFLEXIÓN 
 

Se ha cumplido el tiempo, el REINO 

DE DIOS está cerca. Arrepentíos y 

creed en el evangelio- (Mr 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 comporta-

miento visiblemente cercano a nuestros 

hermanos.  
 

 Enero de 2019 

  

BAPTISMES 
 

Acollida: dilluns 14 de gener a les 20h 

a Sant Eugeni. 

 

Baptisme comunitari: dissabte 19 de 

desembre a les 18h. a Sant Eugeni 

 

A la parròquia del Pilar segons 

demanda i disponibilitat. 

CATEQUESIS DE COMUNIÓN,  
POSCOMUNIÓN  Y CONFIRMACIÓN 
PRIMER DIA  DEL TRISMESTRE 12 DE 

ENERO  A LAS 19.00 H. 
 

TODOS LOS SÁBADOS A LAS 19.00 H. A 
CONTINUACIÓN MISA PARTICIPADA 

VIDA CREIXENT DIA 8  DE ENERO  A 
LAS 17.00 H. en SANT EUGENI 
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CINE FORUM 

PARRÒQUIA DEL PILAR 
 

“La ola” 
 

Dimecres, 23 de gener (18:55 h.) 
 

 
 
Pel·lícula que tracta un “experiment”, 
de només una setmana, que ens farà 

pensar sobre el poder i la manipulació. 
 

 

 

 

CLUB DE LECTURA 
 

La primera sesión del Club de Lectura del año 
2019 será el jueves 17 de Enero a las 19,45 

horas y se comentará el libro 

 
   

Nathalie es una mujer afortunada. Felizmente casada 
con François, pasa los días rodeada de risas y libros. Un 
día la pena llama a su puerta. François muere 
inesperadamente. Nathalie languidece entonces entre 
las paredes de su casa y se vuelca en la oficina. Pero 
justo cuando ha dejado de creer en la magia de la vida, 
ésta vuelve a sorprenderla y revelarse en su forma más 
maravillosa. 
La delicadeza es la novela de la esperanza y la 
imaginación, la novela de ese París fascinante en el que 
el dolor y la vulgaridad se transforman en poesía. Un 
libro que querrás tener siempre cerca, para deleitarte 
de nuevo con su elegancia literaria o sonreír con su 
mordaz ingenio, pero sobre todo, para recordar que 
siempre, incluso en los momentos más inesperados, 
cualquier cosa es posible.  

 
EL CLUB DE LECTURA OS DESEA UN VENTUROSO 2019 

 
SI TE GUSTA LA LECTURA. 

SI QUIERES COMPARTIR OPINIONES CON OTRAS 
PERSONAS. 

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

¡¡ TE ESPERAMOS ¡¡ 
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Santa Maria de Comminges i 
Sant Just de Valcabrère 

 

L’agost passat per fugir uns dies de la calorada 
d’agost vàrem decidir fer una escapada a la 
Vall d’Aran, on feia la mateixa calor que aquí, 
menys a la nit on es dormia millor. 
Aprofitàrem per desplaçar-nos el diumenge i 
anar a missa  a la regió pirenaica francesa  de 
l’Haute Garonne i passejar  per la “cité” de 
Saint Bertrand Comminges on visitarem dues 
precioses esglésies romàniques. 
Vist aquest territori avui en dia, és difícil fer-
se càrrec que en altres temps fou una gran 
capital del món romà i posteriorment un 
bisbat fins la revolució francesa. Els romans la 
fundaren cap el 72 aC. i l’anomenaren “ 
Lugdunum”. Cap el 120 la vil·la va obtenir el 
títol de Colònia, i tenia entre 5 i 10 mil 
habitants,  sent molt important a la comarca. 
Tenia unes, termes, un mercat, un teatre dels 
que ens queden restes visitables. El temple 
romà tenia un gran porxo amb columnes i la 
cambra de la divinitat, i fins el segle IV s’hi 
celebrà culte oficial d’August. 
Actualment és un poble petit, típic francès 
amb turisme i amb molt d’encant, de carrers 
estrets i una gran plaça davant la catedral. 
La catedral de Santa Maria de 
Comminges  
La primera menció de bisbat la trobem al segle 
V. Fins el XI només el coneixem per vestigis 
arqueològics per absència de textos.  El 1083 
arribà com a bisbe Bertrand de l’Isle  qui inicià   
la reconstrucció romànica de la catedral de 
Santa Maria, sobre bases d’una modesta 
catedral anterior i emprant restes de peces 
romanes. Tenia una superfície de 35 x 115 m. 
Es va construir el campanar fortificat  i 
engrandir el claustre.  És al segle XIV sota la 
influència del bisbe Bertrand de Got, futur 
papa Climent V, que el monument  es convertí 
en gòtic, la seva forma actual. 
Sant Bertrand de Comminges, formà part d’un  
dels quatre  Camins  de Santiago que 
travessen França, per tant les seves esglésies 
són Patrimoni de la Humanitat en qualitat de 
“Camins de Santiago de Compostela”   Entre el 
1525 i 1535 el bisbe Jean  de Mauléon va fer 
construir el cor de la catedral per aïllar els 
canonges del flux  de peregrins. La riquesa 
d’aquest conjunt,  esculpit en fusta amb 
influències del Renaixement italià, resideix en 
la varietat i profusió del detalls decoratius.  
Cal també destacar l’Orgue de la mateixa 
època.  La seva decoració evoca els treballs  
d’Hèrcules.  Actualment  restaurat  i amb una 
magnífica sonoritat forma part dels concerts 

que es celebren a la catedral durant l’estiu.  El 
claustre, lloc de pregaria de la comunitat de 
canonges,  té galeries romàniques i tres de 
gòtiques, als capitells veiem la diferència 
d’estils. 
La basílica de Sant Just de Valcabrère 
Situada a poca distància de la catedral de 
Santa Maria, trobem l’edificació d’aquesta 
basílica de proporcions més petites però molt 
interessants.  L’edificació d’aquesta església va 
acabar amb  les successives transformacions 
d’un barri suburbà de la romana Lungdunum. 
Aquest lloc consagrat l’ocupava durant l’època 
romana,  una necròpolis pagana i 
posteriorment un cementiri paleo-cristià. 
Les etapes de la seva construcció provocaren 
discussions a falta de documents escrits. El 
descobriment el 1885 d’un pergamí relatiu a la 
consagració de l’altar major, va revelar l’ única 
data irrefutable de la història de l’església: 
octubre de 1.200.  Aquesta amaga dins els seus  
murs nombrosos fragments d’arquitectura i 
d’escultures de la ciutat antiga i tots aquest 
aprofitaments li donen un caràcter 
d’innegable originalitat.   Situat  a l’esquerra 
del cor, trobem un fris  que simbolitza el 
combat de l’home davant la mort i que 
formava part de la decoració d’un mausoleu 
funerari romà. Col·locat allí és un simple 
element de la construcció de la nova basílica. 
Són molt boniques les estàtues-columnes de la 
portalada que representen els màrtirs sant 
Just, sant Pastor i sant Esteve. Podem veure-
hi encara traces de policromia, el que ens 
suggereix que tota la portalada estava 
decorada amb pintura.  
Davant l’entrada hi trobem un petit i cuidat 
cementiri que cal travessar per anar a la 
bonica edificació romànica on oírem missa 
aquell diumenge d’agost . 
Us en recomano la seva visita està a pocs 
kilòmetres de la frontera sortint del poble 
aranès de Les. És una bonica zona de verds 
camps que guarda un parell de tresors poc 
coneguts.                                                                                                

 Montse Carreras 
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fardecontes.blogspot.com 

carfaro2@gmail.com 
 

Benvolguts Reis d'Orient:  
 

Jo us vull demanar aquests bonics regals  
que no es poden comprar. 
Un gran sac ple de temps  
Per poder  compartit amb aquells que estan sols  
I no tenen amics . 
Una  font de calor. 
Per poder regalar als malalts que pateixen  
que no  es poden curar.  
Un  paquet de petons . 
Per poder-los donar als infants d' aquest món  
que no son estimats.  
Un grapat de somriures 
Per anar  repartint els que no saben riure  
I els cal un somrís  
Una llavor de pau  
Per poder-la sembrar per tot aquest planeta  
I que es pugui escampar . 
I per mi us demano 
si no us va malament poder jugar amb vosaltres 
alguns dies de l'any. 
Melcior, Gaspar i Baltasar porteu-me aquestes 
coses  
Melcior. Gaspar i Baltasar porteu-me aquests 
regals  
Ja sabeu que els infants no som bon ni dolents 
I aquesta carta la  signa 
 
                               Una nena o bé un nen  

 

 
 

http://fardecontes.blogspot.com/
mailto:carfaro2@gmail.com
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Any nou - Vida nova 
 

És arrelat costum 
que a l'inici de l'any, 
expressem aquest desig 
amb esperit de millora. 
Posem tots un bon afany 
en el fer de tothora. 
 
Després del Nadal celebrat 
els cristians caldria féssim 
seriós examen de consciència 
per refermà nostra espiritualitat. 
Recentment, gràcies a Déu, 
l'Església catòlica s'ha purgat 
de col·laboradors indecents 
que moltíssims mals han causat. 
Superada nostra pregona decepció 
això ens produeix a tots 
fort reforç de nostra cristiana fe. 
 
És problema universal el descontrol 
per arranjar la greu situació 
de nombroses persones immigrants 
que no tenen lloc on viure. 
No oblidem en donar-los ajut  
ni oblidem col·laborar-hi 
durant aquest mes de gener. 
Déu ens hi ajudi! 
 

Francisco Baldrich 
 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

GENER DE 2019 
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 Santa Maria Mare de Déu 

2 dmc Sts. Basili i Gregori 

3 djs Santíssim nom de Jesús 

4 dvs Sta. Genoveva 

5 dss St. Joan Nepomucè 

6 DMG EPIFANIADEL SENYOR 

7 dll St. Raimond de Penyafort 

8 dm St. Pere Tomàs 

9 dmc St. Eulogi de Còrdova 

10 djs St. Gregori de Nisa 

11 dvs St. Higini 

12 dss St. Arcadi 

13 DMG El Baptisme del Senyor 

14 dll St. Pau de Ribera 

15 dm St. Maur 

16 dmc St. Marcel 

17 djs St. Anton Abat 

18 dvs Sta. Margarida d'Hongria 

19 dss St. Gumersind 

20 DMG II  Durant l'any 

21 dll Sta. Agnès 

22 dm St. Vicenç, diaca 

23 dmc St. Ildefons 

24 djs St. Francesc de Sales 

25 dvs Conversió St. Pau 

26 dss Sts. Timoteu i Titus 

27 DMG III  Durant l'any 

28 dll St. Tomàs d'Aquino 

29 dm St. Pere Nolasc 

30 dmc Sta. Àngela de Mèrici 

31 djs St. Joan Bosco 
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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 27 de gener) 
 

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/

