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ORACION DE LA CUARESMA 
Hemos escrito tantas veces sobre la significación de la 

Cuaresma, sobre nuestros sentimientos ante las 

enseñanzas de Cristo,   sobre los posibles resultados de 

nuestras oraciones… que no podemos escribir una palabra 

diferente a todo lo dicho Nos limitaremos a copiar  una 

oración del Papa Francisco. 

"Cuando hagas limosna, cuando vayas a rezar, 

cuando ayunes... 

hazlo desde el corazón" (Mt 6,1-6.16-18) 

Señor, comienza la cuaresma, 

comienza de nuevo un tiempo regalado para ser, 

para dejarnos hacer, 

para pedir que una vez más conviertas nuestro 

corazón. 

Señor, en esta cuaresma, 

despierta en mí el compromiso de hacer limosna, 

una limosna que me desapropie, 

una limosna que me libere de todo cuanto me ata, 

una limosna que me haga crecer viendo crecer en 

dignidad a los demás, 

especialmente a los más empobrecidos. 

Señor, en esta cuaresma, 

despierta en mí la necesidad de hacer oración, 

de poner mi corazón en remojo, 

de desnudarme ante tu Palabra, 

de hablarte sin compromiso y de escucharte sin 

traducirte, 

de entablar contigo una relación de amistad 

en la que pueda mirarte frente a frente 

y redescubrir quién soy yo en ti. 

Señor, en esta cuaresma, 

despierta en mí el deseo de ayunar 

de todo lo que me separa de ti y de los otros, 

de todo aquello que no es importante, 

de todo aquello que me distrae, 

de todo aquello superficial, innecesario y caprichoso. 

Señor, comienza la cuaresma 

¡Despiértame! ¡Convierte mi corazón! 

¡Te ofrezco mi limosna, mi oración y mi ayuno! 

Acompaña esta nueva aventura 

que me gustaría compartir contigo y con los 

hermanos. Así sea.         CM 
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes d'abril de  2019: 

 Universal: Pels metges i el personal humanitari 

presents en zones de guerra, que arrisquen la 

seva pròpia vida per salvar la dels altres. 

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. Els dilluns 15 i 22 d'abril 
no hi haurà Exposició. Capella del Santíssim 
oberta per a l’oració i visita espiritual cada dia 
laborable de 9’30 a 20’30 hores. 
 

Vida Creixent 
 

 DIMARTS, DIA 9 D'ABRIL  A LES 17.00 H.  
A SANT EUGENI 

 DIMECRES, DIA 10 D'ABRIL A LES 17.30 H.  
AL PILAR 

 

Hem de saber compartir la nostra experiència 

de cristians. Evangelitzar significa 

senzillament compartir amb algú altre quelcom 

que portem al cor i que dona sentit a la nostra 

vida. No podem deixar de ser evangelitzadors, 

comunicadors de la bona nova de Jesús, el 

Senyor que ha fet estada a la nostra vida. Fer-

ho a temps aprofitant tota ocasió, començant 

pel propi testimoni. “La joia que ve del Senyor 

és la nostra força. (Nehemies 8,10)   

AMELIA INGLÈS 

  

 

 
 

HIP -HOP 
 

La gent està confosa. La gent jove ho 
saben o no, però es mouen entre 
incerteses. Potser ho porten amb 
agressivitat, però també són els qui 
mouen més energia. I potser energia i 
il·lusió, ara mateix, no són la mateixa 
cosa! 
La gent més adulta i la gent més gran 
guarden un niu d'esperança, un racó... 
però que busquen que sigui un racó més 
segur, Això respon a una referència 
general més lògica: almenys en aquelles 
coses més bàsiques, tots busquem i ens 
calen més certeses i menys confusió, i 
més tranquil·litat. Lògic! 
Entre aquestes premisses, el Rap, el Hip-
Hop, el Trap... donen senyals de vida 
sobre per on van les inquietuds del món 
actual. 
Volen ser músiques disconformes. Altres 
ritmes i estils també ho pretenien. La 
meva generació, i la dels 60's, ho sabem 
molt bé. I entre entusiasmes i 
decepcions, doncs han quedat uns quants 
músics i músiques. 
I amb el Hip-Hop també ha passat allò 
que Ian Anderson, del grup Jethro Tull, 
amb clarividència va reflexionar: "dels 
milers que estan fent música, de ben 
segur que hauran sortit quatre o cinc 
molt bons, els quals ens deixaran 
quelcom important... I no és 
neoliberalisme! És la veritat que acaba 
puntuant. 

Víctor García Toldrà 
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Cafè entorn de la Bíblia 

Dissabte 6 d'Abril a les 17 h. 

a Sant Eugeni 
 

CORAL ESTEL 
En el darrer assaig de la Coral, celebrat ahir, 

s’ha ens afegit una nova cantaire contralt, amb 

experiència musical, que ha vingut per veure si 

encaixa en el nostre col·lectiu.  Volem des 

d’aquestes línies donar-li la benvinguda al 

igual que a la Maria Rosa que fa un mes que ja 

està amb nosaltres. Tot i això mantenim la 

crida, que venim fent des fa temps, per 

convidar a totes les persones que gaudeixin del 

cant coral a que s’acostin al nostre col·lectiu. 

Actualment estem assajant el concert de 

quaresma que tenim previst fer a la capella del 

Magnificat el dijous 11 d’abril amb un 

programa que ha preparat el nostre director 

mestre Miquel Saladrigues. Les obres les 

cantarem en ordre cronològic del naixement 

dels respectius compositors. 

Començarem amb dos himnes a la Mare de 

Déu. El primer pertany al famós Llibre 

Vermell de Montserrat, del segle XIII-XIV 

però sempre actual: Emperadriu de la Ciutat 

Joiosa. El segon és l’Ave Maria de Jacques 

Arcadelt, segle XVI, músic molt apreciat en el 

seu temps i que continua sent una de les Ave 

Maria més interpretades actualment per les 

diverses corals. Continuarem amb un himne a 

Jesús, d’un compositor estrella, en el seu 

temps, dels Països Vaticans: Gian Pierluigi de 

Palestrina, Jesu Rex Admirabilis. Seguirem 

amb un altre cant propi del dies de Setmana 

Santa del gran mestre de la música 

renaixentista espanyola Tomàs Lluis de 

Victòria, Popule meu. Aquesta obra és el 

primer cop que la cantem a la Coral Estel.                   

A continuació hi ha programat un cànon del 

mestre britànic Henri Purcell del segle XVII, 

Laudate Dominum.   A continuació s’ha 

escollit un clàssic de Johann Sebastian Bach, 

Oh testa lacerada, seguit del cànon Domine 

Deus de Michael Haydn germà del famós 

Josep Haydn compositor de més de 100 

simfonies.  Seguirà un espiritual,  clàssic en el 

mon de parla anglesa, Hi eres tu, i un fragment 

de set estrofes del Stabat Mater de Zoltan 

Kodaly en el que s’alternen l’estil propi del 

compositor i el cant gregorià, per acabar amb 

un cant que es projecta cap a la festa litúrgica 

del Dijous Sant, el Cibavit eos del gran Antoni 

Pérez Moia. 

Aquest concert l’hem preparat amb molta cura 

i dedicació, i esperem que mereixi l’aprovació 

de  tots els feligresos i simpatitzants que 

puguin i vulguin venir a escoltar-nos. 

Desitgem que us agradi. 

També des d’aquesta secció informativa del 

Veus volem aprofitar la oportunitat de desitjar-

vos a tots els lectors una Feliç Pasqua de 

Resurrecció !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BAPTISMES  
 

Els propers baptismes seran a la Vigília 

Pasqual el Dissabte Sant, dia 20 d'abril a 

Sant Eugeni.  

 

Al Pilar segons demanda i disponibilitat,  

CATEQUESIS 
 

 Todos los sábados de 19.00 a 20.00 h 
a continuación misa participada con 
todos los niños de Sant Eugeni y el 
Pilar. 

 La catequesis de este trimestre 
finalizará en Sant Eugeni  el sábado día 
6 de abril   y se reiniciará el sábado 27 
de abril. En el Pilar finalizará el 8 de 
abril  y se reiniciará el lunes 29 de abril 

 El día 27 de abril, a las 19.00 h., 
reunión padres de catequesis. 
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ARA QUE VE SANT JORDI I QUE EL 
MILLOR REGAL PER ELS NOSTRES NOIS I 
NOIES ES UN CONTE : 

Drets dels nens i nenes d'escoltar contes  

Tots els nens i nenes sense  distinció de raça, 
idioma o religió, tenen dret a escoltar els 
contes més bonics de la tradició oral dels 
pobles, especialment aquells que els estimulin 
la imaginació i la capacitat crítica . 

Tots els nens tenen ple dret a exigir als pares 
que els hi expliquin contes. Aquells pares que 
es neguin a explicar un conte als seus fills, 
s'estan autocondemnant que els seus fills mai 
no els tornin a demanar un altre conte. 

El nen que per un o altre motiu no tingui ningú 
que li expliqui contes, te dret absolut a 
demanar a l'adult que ell prefereixi que li 
n'expliqui, sempre que aquest demostri que 
ho fa amb amor i tendresa, que es com 
s'expliquen els contes . 

Tots els nens tenen dret d'escoltar contes a la 
falda dels avis. Aquells nens que tinguin vius 
els quatre avis podran cedir-los a altres nens 
que per diverses raons no tinguin avis que els 
n'expliquin . 

Tots els nens gaudeixen plenament del dret 
de conèixer les faules, els mites l les 
llegendes de la tradició oral del seu país .  

El nen també té dret d'inventar i explicar els 
seus propis contes, com també modificar els 
ja existents, creant-ne la seva pròpia versió  

El nen sempre té dret de demanar un altra 
conte, i de demanar que li expliquin cent 
vegades el mateix conte.  

 

ESPACIO DE REFLEXIÓN  
 

La lámpara del cuerpo son los ojos, si 

los ojos  están sanos todo tu cuerpo 

está iluminado. Si la luz se apaga 

¡cuánta oscuridad!(Mt 6.22-23) 

 

Bendice mis ojos, Señor, para que todos 

se sientan seguros por mi manera de 

mirar. 

Abril 2019 
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Jardinería en el Pilar 
 

Aprovechando el inicio de la primavera, y que 

estamos arreglando el jardín del Pilar para las 

comuniones, hemos pensado que era una 

buena idea inaugurar una sección de jardinería 

en Veus.  

El grupo de voluntarios de jardinería, acabada 

ya la época de poda, estamos usando abono 

granulado de liberación lenta (bolitas azules), 

que los expertos saben que se han de aplicar 

siguiendo la guía de los tres santos:  en San 

José, San Juan y San Miguel, o lo que es lo 

mismo, al despuntar de la primavera, el verano 

y el otoño. 

También estamos replantando algunas zonas 

del jardín que han quedado yermas. Hemos 

escogido plantas fuertes que aguantan sombra. 

En unas semanas llegará el turno de las fresias 

blancas y otras plantas en flor. 

Si tenéis alguna sugerencia o consejo, o si 

queréis compartir vuestro conocimiento en 

jardinería, os invitamos a participar en la 

sección a través de los correos parroquiales. 

Esperamos llegar a tiempo para dejar el jardín 

a la altura de los niños que reciben su Primera 

Comunión.  
 

Equipo de voluntarios de Jardinería del Pilar 

 

 

HERMANDAD DE NUESTRA 

SEÑORA DE LA PEANA EN 

BARCELONA 

PATRONA DE BORJA 

(ZARAGOZA) 
                  

El primer domingo del mes de Mayo, mes de 

MARIA, es cuando la Ciudad de Borja celebra 

su fiesta Patronal.  Los socios de la hermandad 

de Barcelona nos trasladamos allí, para estar 

presentes en los actos que se celebran en su 

honor y  junto con las Autoridades, la 

Hermandad de Zaragoza y todos los borjanos, 

asistimos a la ofrenda de flores y  a la misa 

solemne que se celebra en la Colegiata de 

Santa María, cantada magníficamente por la 

coral “Vientos del Pueblo”. 

Por la tarde, en el Rosario de Cristal, 

acompañamos a nuestra Virgen de la Peana en 

el recorrido por las calles de la Ciudad,  en su 

gran carroza,  portada en hombros por jóvenes 

borjanos que se disputan el poder llevarla. Allí 

estará la Junta de la Hermandad y un buen 

número de socios, con el estandarte que nos 

representa y viviendo  con gran emoción esta 

festividad.  

El segundo domingo de Mayo, es la 

Hermandad de Zaragoza, la que celebra su 

fiesta en la iglesia de San Nicolás de Bari. 

Dada la cercanía a Borja, la concurrencia es 

máxima, ya que muchos borjanos se desplazan  

para  estar presentes también en esta 

celebración  y así continuar honrando a nuestra 

Patrona. 

SERA EL TERCER DOMINGO DE 

MAYO DÍA 19, A LAS 12 HORAS, EN LA 

CRIPTA DE ESTA PARROQUIA DEL 

PILAR, cuando nuestra hermandad en 

Barcelona celebrará la fiesta en honor de su 

Patrona la Virgen de la Peana.  La Santa misa 

será oficiada por nuestro Consiliario Mosén 

Ángel Jesús Navarro y  al finalizar cantaremos 

el himno y pasaremos a venerar su Imagen. 

A las 14 horas tendremos, como cada año la 

comida de hermandad, en  la que disfrutamos 

hablando  de todo, pero  principalmente del 

desarrollo de las fiestas  patronales  y de  

cuanto acontece en torno a nuestra hermandad 

y  a sus  socios y de cómo poder captar 

algunos nuevos. 

Un año más que tenemos la suerte de publicar 

y dar a conocer a través del VEUS, la fiesta de 

nuestra  Patrona la Virgen de la Peana,  algo 

que tanto significa para nosotros los borjanos  

residentes en Barcelona  y que como 

aragoneses también, valoramos en gran 

manera todo lo relacionado con esta querida 

parroquia del Pilar. Como siempre gracias. 
 

                                                                               LA JUNTA 
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CLUB DE LECTURA 
 

La próxima sesión del Club de Lectura será el 
jueves 25 de Abril a las 19,45 horas y se 
comentará el libro : 
 

 
Vega, una joven valiente y decidida, debe 
abandonar la tierra que la ha visto crecer y que 
tanto ama, las suaves praderas de Vega de Pas, 
para trabajar en Madrid. 
Allí ejerce de ama de cría para una acaudalada 
familia burguesa. La casa de los Vaudelet, junto al 
Parque del Retiro, alberga, además de al 
matrimonio, a un gran número de sirvientes. 
Todos ellos esconden secretos inconfesables que 
guardan con recelo. Mientras Vega pelea por 
abrirse paso y habituarse a la vida en la capital, la 
ciudad de Madrid sufre los comienzos de la Guerra 
Civil y se respira en ella un ambiente enrarecido. 
Vega vivirá una gran historia, donde el amor, los 
celos y las intrigas estarán siempre presentes. La 
guerra acabará con las ilusiones y sueños de todos 
y, en especial, de la pasiega, que luchará para 
salvar a sus seres queridos bajo el amparo y el 
cobijo de los verdes prados y las abruptas 
montañas del Valle de Pas. 

 
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 ¡¡  

CINE FORUM PARRÒQUIA 

DEL PILAR 
 

Recordem que durant el mes 
d'abril no hi ha sessió de Cine 

Forum. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Próximo domingo día 28 de Abril, a las 

19h y en San Eugenio: 

 

CONCIERTO DEL ORGANISTA 

ÓSCAR, CON UNA SOPRANO 
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RECORDANT EL POETA 

ANTONIO MACHADO 
 

El passat mes de febrer, vàrem recordar els 80 

anys de la mort d’Antonio Machado, un dels 

més grans poetes del país. Encara que amb 

retard, no vull deixar passar aquestes dates 

sense retre-li un sentit homenatge a ell i a tots 

els que per diferents motius ideològics 

marxaren cap a França per les carreteres 

catalanes en unes circumstàncies desastroses a 

la fi de la nostra guerra “incivil”. 

L’Associació d’alumnes de l’Escola de la 

Dona, vàrem preparar fa uns cinc anys una 

sortida a Elna per visitar la seva catedral 

romànica, la seva Maternitat, recordar en uns 

minuts de silenci feixuc i llàgrimes  les platges 

d’ Argelés,  lloc  dels camps de concentració 

de refugiats on deixàrem un roser al seu 

monument  i també al cementiri de Colliure  la 

tomba de Machado, on recitàrem un dels seus 

poemes i posàrem sobre la seva llosa, plena de 

flors sempre, un ram de roses vermelles.  

Omplirem dos autocars de 60 persones cada 

un, i parlant amb els que vingueren,  la 

majoria,  en aquelles dissortades, fredes i 

tristes platges,  tenien records de familiars que 

hi sofriren tota classe de penalitats, alguns se’n 

sortiren i d’altres hi moriren. 

Entre els molts intel·lectuals que fugiren 

trobem a Antonio Machado, gran poeta en 

llengua castellana i la seva mare, que en 

arribar malalt a Colliure, hi morí al cap de 

pocs dies. 

...Caminante son tus huellas el camino i nada 

más. Caminante no hay camino, se hace 

camino al andar. Al andar se hace camino i al 

volver la vista atràs se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar...  Aquesta part del seu 

famós poema és el que Machado devia estar 

pensant quan malalt i cansat anava cap a 

l’exili. Estava fent un camí que mai havia sigut 

tan dolorós i que com ell ja havia dit no el 

tornaria a fer mai més. Eren les seves petjades 

poètiques el camí que va fer i ens va deixar ple 

d’enyorança i dolor, sense mirar enrere perquè 

tot el que deixava era massa trist. 

En un viatge per terres de Jaén, país d’ oliveres 

i bon oli, férem un parell de dies d’estada  a 

Baeza, petita ciutat de preciosos palaus 

renaixentistes, on  sorpresos,  en un dels seus 

carrers, ens trobarem a Antonio Machado 

assegut en un banc, tenint a les mans un llibre 

obert i llegint. Què hi feia el poeta a Baeza? 

Doncs  donava classes de francès al seu 

Institut poc després de la mort de la seva 

estimada esposa Leonor, quan desesperat va 

demanar el seu trasllat a Madrid, on no hi 

havia plaça i només podia anar a Baeza.  

Encuriosida em vaig asseure al seu costat per 

veure  que estava llegint, però no hi havia res 

escrit, tot era igual, el banc, la figura i el llibre 

eren de bronze, un homenatge de la ciutat al 

seu professor i poeta. I m’hi vaig fer un parell 

de fotografies mentre el meu pensament 

recitava algun d’aquells poemes que vaig 

aprendre a l’escola i dels que recordo amb 

emoció.  Les fotografies les guardo amb gran 

enyorança, perquè crec que a la ciutat de 

Baeza vaig poder fer uns moments de sentida 

companyia al gran i estimat poeta  quan tota la 

seva vida i obra em van tornar a la memòria. 

Aquell que ens parlà de la seva infància a 

Sevilla i la seva joventut a Castella i de coses 

que no volia recordar. “Mi infància son 

recuerdos de un patio de Sevilla, i un huerto 

claro donde madura el limonero; mi juventud, 

veinte años en tierras de Castilla; mi història, 

algunos casos que recordar no quiero...                                  

Aquell que va estimar Soria, com ningú perquè 

hi va conèixer la seva jove esposa, Leonor.                                   

Aquell que enamorat  va plorar la seva pèrdua 

tota la resta de la seva vida. 

Com nosaltres que passats 80 anys ens captiva 

la seva obra i la tristor de la seva mort en una 

terra d’exiliats lluny  de tot el que estimava, 

però en preservem el seu llegat: la poesia d’un 

dels més preuats poetes de la “Generació de 

27”    

                              Montse Carreras 
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PENSAR O NO PENSAR  
 

Desearía empezar con una corta reflexión, que me ha suscitado, la lectura del Epílogo del libro 

“EL PUEBLO DE DIOS EN LA NOCHE” del franciscano  Éloi Leclerc: 

“Hemos de admitir que durante mucho tiempo, hemos creído que podíamos llamarnos fieles 

cristianos porque nos dejábamos llevar por la Iglesia. Pero, hoy día, todo ha oscurecido, inclusive 

la Iglesia, que durante, tantos años, era la voz que enseñaba, el faro que iluminaba, la espada que 

zanjaba los problemas de creencias y costumbres del pueblo y así, “todo era claro y distinto”. 

Pero, resulta que hoy la propia Institución se ve contestada tanto desde dentro, como desde fuera, 

lo cual le hace vacilar, buscar su camino y aparecer ante el mundo con el rostro del “Siervo”. 

El Espíritu está siendo zarandeado. ¿A dónde hemos de dirigirnos, no hemos de luchar nosotros 

mismos? ¿No podemos entender que la Fe despojada, también se abre a los cuatro vientos del 

Espíritu? ¿Hemos de restar ociosos ante los hechos que ocurren?  

¿Qué ves, Jeremías?. Le había preguntado Yahvé a su profeta Jeremias, en vísperas del desastre 

que iba a abatirse sobre Judá. “Veo una rama de almendro” le respondió el profeta. Y Yahvé le 

respondió : Bien has visto. Pues así soy yo: atento a mi palabra para cumplirla”  

Y así fue, si en un principio ocurrió el arruinar, perder y dañar… pero, después para reconstruir y 

plantar. El almendro  es una árbol precoz que no espera el final del invierno para anunciar la 

primavera. Sobre sus ramas ateridas florecen pronto florecillas blancas, que van invadiendo 

progresivamente hasta las ramas mas altas. 

Y este es nuestro consuelo: 

Y NO DUDEMOS QUE A pesar de nuestra miserable situación y absurda prepotencia, siempre 

aparecerán las delicadas y prematuras florecillas, en las ramas del almendro símbolos de una 

nueva RECONCILIACIÓN CON EL SEÑOR! 

CARMEN DE LA TORRE  
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HORARIOS DE SEMANA SANTA 
 
SACRAMENTO DE LA PENITENCIA: 

 día 8 de abril a las 19.00h. en el Pilar 

 día 9 de abril a las 20.00 h. en Sant Eugeni 

 día 10 de abril confesiones exclusivamente para los niños de Primera Comunión de Sant 
Eugeni y el Pilar  

 
DOMINGO DE RAMOS  DIA 14  DE ABRIL 

 misa de 10.00 h. parroquia del Pilar (català) 

 a las 11.30 h. Bendición de Ramos y Procesión hasta el Pilar, y Misa Mayor  

 a las 20.00 h. misa en Sant Eugeni 
 
JUEVES SANTO DIA 18 DE ABRIL 

 a las 19.00 h. Sant Sopar a Sant Eugeni 

 a las 20.00 h. Hora Santa a Sant Eugeni 
 
VIERNES SANTO DIA 19 DE ABRIL 

 a las 12.00 h. Via Crucis de Sant Eugeni al Pilar 

 a las 12.45 h. Sants Oficis 
 
SABADO SANTO DIA 20 DE ABRIL 

 a las 20.00 h. Vigilia de Pascua a Sant Eugeni 
 
DOMINGO DE RESURRECION DIA 21 DE ABRIL 

 a las 10.00 h. misa en el Pilar (català) 

 a las 11.00 h. misa en Sant Eugeni (català) 

 a las 12.00 h. misa en el Pilar (castellà) 

 a las 13.00 h  misa en Sant Eugeni (castellà) 

 POR LA TARDE NO HABRÁ MISA 
 
LUNES DE PASCUA: DIA 22 DE ABRIL 

 a las 19.00 h. en el Pilar (català) 

 a las 20.00 h. en Sant Eugeni (castellà) 
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Celebracions importants 
 

Preparem nostre esperit 
perquè les celebracions de Setmana 
Santa 
ens inflamen de pietat 
reformant la nostra fe, 
en la lluita contra el mal. 
 
La litúrgia ens prepara 
per a la Festa principal de la religió 
Crisitiana: 
LA RESURRECCIÓ DE JESÚS 
DÉU I HOME VERTADER 
Als tres dies de la seva mort en Creu 
en el cim del Mont Calvari 
i de la seva pujada a la Glòria,  
per tota la Eternitat. 
 
La seva Mare  Maria volgué 
acompanyar-lo en la Passió i Mort. 
El proper mes de maig  
serà dedicat a Maria 
mare espiritual nostra. 
 

Francisco Baldrich 

 
 

 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

ABRIL 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 3      

 
 

 
     

1 dll St. Hug 

2 dm St. Francesc de Paula 

3 dmc St. Nicetas 

4 djs St. Plató 

5 dvs St. Vicenç Ferrer 

6 dss St. Marcel·lí 

7 DMG Vè de QUARESMA 

8 dll St. Joan d’Organyà 

9 dm Sta. Maria de Cleofàs 

10 dmc St. Ezequiel 

11 djs St. Estanislau 

12 dvs St. Juli 

13 dss St. Hermenegild 

14 DMG DE RAMS 

15 dll Dilluns Sant 

16 dm Dimarts Sant 

17 dmc Dimecres Sant 

18 djs DIJOUS SANT 

19 dvs DIVENDRES SANT 

20 dss DISSABTE SANT 

21 DMG DE PASQUA 

22 dll De Pasqua Florida 

23 dm Sant Jordi (traslladada) 

24 dmc Sant Fidel 

25 djs Sant Marc 

26 dvs Sant Isidor 

27 dss MD de Montserrat  (traslladada) 

28 DMG II de PASQUA – Divina Misericòrdia 

29 dll Sta. Caterina de Sena 

30 dm 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  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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