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LA RESURRECIÓ DE JESUS 

FONAMENT  DE LA NOSTRA FE 
 

 La historia del home acaba amb la seva mort , 

però en el cas de Jesús continua  en la seva 

immediata Resurrecció. i  en aquesta meravellosa 

diferencia fonamentem la nostra fe i la nostra 

esperança.  

 

Hauríem d’intentar fer un altra lectura, que ens 

permetés destacar els punts mes punyents del  

evangeli.  I ens podríem preguntar, com ens 

interpel·la  Jesús? En el Sopar de Comiat ens 

revela el sentit de la seva Passió.  La seva Mort es 

el oferiment de si mateix, una donació d’amor, 

d’un Amor mes fort que la mort i amb un gest 

inigualable, ofereix el pa i el vi  :  EL PA  PARTIT  

I COMPARTIT ES EL SEU COS, QUE SERÁ 

ENTREGAT  A LA MORT. EL CALZE , PASSA 

DE MA EN MA I SEGELLA  LA NOVA  

ALIANÇA. 

 

Amb aquest testament d’amor, s’abandona 

voluntàriament i conscient als homes , però de lo 

mes profund del seu cor s’alça  un esglai  paorós. 

Recordem les següents  paraules:   

- Pare meu, si es possible allunyeu  de mi aquest 

calze, però no es faci la meva voluntat sinó la 

Vostra. (Mateu, 26,40).Es el clam de la  

profunda angoixa, davant del futur  immediat , 

però de la seva total  obediència al Pare. 

- Pare perdona’ls perquè no saben el que fan 

(Lluc .23,34). La mostra  mes sublim d’amor i 

de perdo. 

- Deu meu, Déu meu perquè m’heu abandonat 

(Marc.15.34). El clam de la soledat més 

profunda, una  expressió d’angoixa mortal, però 

no un crit de desesperança. Es un terrible  

interrogant davant els camins de Déu, des la 

mes profunda foscor.  La resposta a Jesús va 

venir del centurió que , el veure’l morir va 

exclamar : veritablement aquest home era  el 

fill de Déu (Marc, 14,1-15.27)  

- I per últim en la hora suprema: En las teves 

mans encomano el meu esperit (Lluc, 23,46). 

Paraules de total i confiat lliurement. 

JESUS EN LA CREU CANVIA EL SENTIT DE 

TOT , NO  ES TRACTA  D’UNA  

IGNOMINIOSA  EXECUCIÒ  SINO  DE LA 

CONCLUSSIÒ  D’UN ACTE  D’AMOR  

SUBLIM. 

 

Però el missatge de la Creu es  molt dur i difícil 

d’entendre.  Com dir als gentils que el triomf de 

Jesús es  el no haver rebutjat la Creu?  

 

Diem que Jesús va morir pels nostres pecats.  Però, 

perquè la nostra salvació ha de passa per la mort de 

Jesús? Es que el Pare per perdonar les  nostres 

culpes, es veia obligat a permetre que cometéssim 

la suprema  barbaritat de matar a Jesús?  De cap 

manera, el Pare el va ressuscitar. 

Si la vida de Jesús hagués acabat com la de tots els 

homes en la mort, seria la historia  d’un home  

excepcional, que  ens hauria donat  les normes de 

conducta i els exemples mes excelsos perquè  ens 

comportéssim de  la manera  mes agradable a Déu.  

Però, la historia de Jesús no  acaba en el sepulcre.  

L’Església i tots  els seus membres proclamem que 

Jesús va ressuscitar i  nosaltres aquest fet , el tenim  

tan fermament arrelat en lo mes íntim del nostre  

cor que entenem sense cap dubte que la nostra Fe 

es basa en la Resurrecció.  

Certament  la mort de Jesús esta comprovada 

documentalment ,  ja que va ser publica,  però no 

així la Resurrecció  que ha quedat   reservada als 

que tenien  i tenim Fe. 

 

L’anunci públic de la Resurrecció de Jesús  el fan 

els seus deixebles. Pere desprès de rebre el Esperit 

Sant, afirma “Us el van lliurar, i vosaltres el  vareu 

crucificar per mans dels pagans; Déu l’ha 

ressuscitat; de lo qual tots nosaltres en som 

testimonis (Fets.2,23-26”). Estem davant d’una  

primera  proclamació  pública de Fe de la 

Resurrecció del Senyor!  

Les dades ofertes pels evangelistes son discrepants, 

no hi ha cap  dubte  que no saben com despertar la 

nostra Fe davant d’un fet tant Extraordinari. Ells 

han experimentat  el contacte amb Jesús desprès de 

la mort i per això ens  asseguren que viu,  però, al 
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mateix temps, entenen molt be el que es un dubte 

racional i ens expliquen  el comportament de 

Tomàs davant de les paraules dels seus companys  

(Joan, 20,25)  i també las de Jesús al dirigir-se a 

Tomàs: ”No siguis pas incrèdul sinó fidel, 

benaurats  aquells que creguin sense veure (Joan, 

20,27)”, es a dir nosaltres   els que  posem la 

nostra  esperança certa en  la  Resurrecció. 

Con epíleg ens podrien servir els comentaris 

següents: 

 

Creure en Jesús ressuscitat es tenir l’experiència 

personal de que, si mes no, encara avui, en el 

nostre mon regni la violència, la crueltat, la 

pobresa, la injustícia...  la última paraula la 

trobem en  la Fe en  el Crist Ressuscitat, Senyor de 

la Vida i de la Mort que vetlla per tots i ens 

demana treballar per la justícia, la pau i la 

fraternitat. 

Per això, els creients, en mig de les lluites, i els 

sofriments  i  les dificultats de cada dia, posem  la 

nostra mirada en el Ressuscitat que un dia tornarà 

per a culminar tots els nostres esforços de 

alliberació: “Vine, Senyor, Jesús” (Ap 22, 20)  

Jesús ens  digué “Jo soc la resurrecció i la vida. El 

qui creu en mi, encara que mori, viurà. I  aquell 

que  viu i creu  en mi, no morirà ?” (Joan 11, 25) 

Jesús Ressuscitat es la nostra Esperança i Alegria 

perquè portem dins del nostre cor el seu Esperit i 

la força per enfrontar-nos  a tanta bogeria que 

arrabassa a les persones la dignitat, i la vida.  

CM  

 

 

VIDA CREIXENT  
 

Aquest moviment que és Vida Creixent es un 

signe d’esperança en el món d’avui. Les 

persones grans tenen una missió en la 

transmissió de l’alegria en l’església i la 

societat actual. 

No podem deixar d’aprofundir els temes de 

cada any que van fent aquest bagatge personal 

per poder ser testimonis a l’església i al món. 

Us proposem viure aquesta experiència, 

vivència personal i comunitària amb nosaltres. 

Us hi esperem! 
 

Reunió dels grups de Vida Creixent: 

 A Sant Eugeni el dimarts dia 14 de maig a les 

17h 

 Al Pilar el dimecres dia 15 de maig a les 

17'30h  

         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. 
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Cafè entorn de la Bíblia 

Dissabte 11 de Maig a les 17 h. 

a Sant Eugeni 
 

Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de maig de  

2019: 

 Per l'evangelització: Que per mitjà del 

compromís dels seus membres, l'Església en 

Àfrica sigui un ferment d'unitat entre els 

pobles i un signe d'esperança per a aquest 

continent. 

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. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA NOVENA DE 
BEETHOVEN A 

L'AUDITORI 
 

Sobre una interpretació dels quatre 
moviments de la "novena" allò que la 
música volia dir... I introduir, sobretot 
amb imatges, el tema, inconclús, de cap a 
quina Europa anem... Imatges 
històriques, el món on vivim, i, en tercer 
lloc, cap a on anem? 
 
A l'auditori, aquesta obra eterna de la 
música, per sí sola, en la versió de 
Kazushi Ono, OBC, quatre cantants, dues 
corals, més:  imatges i coreografia, tot 
plegat va aportar una nova percepció de 
la partitura, que va ser molt ovacionada, 
però amb discrepàncies, entre el públic 
que omplíem la sala. 
 
El director i l'OBC van fer una 
interpretació musical convincent, 
enèrgica, sense vacil·lacions.  Es va notar 
sobretot en els dos primers temps, així 
com en el apoteòsic final del quart temps. 
So ferm, pràcticament de memòria. Una 
interpretació de "saber-se l'ofici". 
 
Respecte a uns europeus involucionistes 
o tolerants, trobo que és tema molt 
important i interessant; però cal no fer 
demagògia. 
 

Víctor García Toldrà 
 

 
 

 

BAPTISMES MES D'ABRIL 2019 
 Isidre Constanti Muñoz Ledesma 
 Angela Nicole Mendoza Estrada 
 Miquel Sentís i Rigol 
 Roger Pérez Chacón 
 Gerardo José Moreno Romano 

 Emma Jiménez-Asenjo Aznar 

 

BAPTISMES 
 

 A St. Eugeni, propera celebració el 

dissabte 18 de maig a les 18h. I 

preparació el dilluns anterior, 13 de 

maig a les 20h. 

 Al Pilar segons demanda i disposició. 

UNCIÓ DE MALALTS 

A la missa de 19 h. del dissabte 25 de 

maig, a la capella del Magnificat de la 

parròquia de la MD del Pilar 



 VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS 

 

VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS 

 

4 

CORAL ESTEL 
Estem ja en plena primavera i a la Coral Estel hem 

estat durant les darreres setmanes preparant el 

doble concert que ja havíem anunciat. Dins la 

darrera setmana de Quaresma vàrem preparar un 

Concert de polifonia religiosa amb deu obres que 

ja els hi vàrem detallar en el darrer butlletí. Els dos 

concerts els celebràrem el mateix dia 11 d’abril, el 

primer a la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol  

a les 17:15 hores davant el col·lectiu de sacerdots 

jubilats que resideixen en aquell centre. Varen ser 

presents en el concert a prop d’una quarentena de 

mossens. Al final de la interpretació de las 10 

obres que vàrem cantar ens van premià amb uns 

generosos aplaudiments. En una de elles  també hi 

varen participar afegint-se en uns versets que 

s’intercalaven en to gregorià. Ens van fer prometre 

que hi tornaríem a cantar en una propera 

oportunitat .   

Tot seguit ens vàrem desplaçar fins a la parròquia 

on a la capella del Magnificat després de la missa 

vespertina de les set vàrem repetir el mateix 

concert amb un èxit semblant.  Únicament que en 

aquesta ocasió el públic assistent només va superar 

lleugerament en nombre de persones als cantaires 

de la Coral. Tot i això hem d’agrair l’assistència 

dels feligresos que ens segueixen fidelment en 

quasi tots els concerts que celebrem a la nostra 

parròquia. Entre ells destaquem la presència dels 

estimats Àngel Rifà i la seva esposa Assumpta, que 

són cantaires ja jubilats, però responsables de la 

fundació de la Coral Estel a la tardor de l’any 

1979. Donem gràcies a Déu perquè aviat esperem 

poder celebrar el 40 aniversari  de l’Entitat. 

 

 
 

 

 
 

LLEGIR   LLEGEIXO   
                   LLEGIM   LLEGIRÉ  ...  
El dia 23 del mes d'abril celebràvem el dia de Sant 
Jordi , els nostres carrers eren plens de paradetes 
de roses i de llibres .  
Es en aquesta diada la venta de llibres més gran 
de l'any  
 
Grans quantitats de llibres estan esperant el seu 
lector. I quan el llibre i el lector es troben, és 
genial.  De vegades els llibres necessiten algunes 
persones per arribar a les mans dels seus 
verdaders lectors, persones com la mare, el pare, 
els avis, els germans i les germanes, els professors, 
els bibliotecaris, els amics ... 
Cal ajudar els llibres, perquè no tenen peus per 
sortir a passejar. En canvi, tenen ales, i te les 
deixen mentre tu llegeixes, tanta estona com 
vulguis . Hi ha molt bones raons per llegir : 
 
Perquè es fascinant. 
Perquè et remou. 
Perquè et porta lluny . 
Perquè pots viatjar des del teu sofà  
Perquè et dona idees 
Perquè aprens paraules noves. 
Pots llegir a qualsevol lloc: 
A la falda dels pares. 
Al llit. 
A la platja  
A la muntanya  
A la banyera  
De bocaterrosa a la teva habitació 
I una altra, i una altra... 
Perquè ...... HI ha  
        101 BONES RAONS PER NO PARAR DE LLEGIR 
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HERMANDAD DE NUESTRA 

SEÑORA DE LA PEANA EN 

BARCELONA 

PATRONA DE BORJA 

(ZARAGOZA) 
                  

Queridos lectores del órgano VEUS que nos 
une a todos los parroquianos y devotos de la 
Virgen del Pilar, y Sant Euegeni, incluidos los 
cofrades de   La Virgen de Valvanera:  Es de 
lamentar una serie de circunstancias que nos 
han impedido estar en contacto con ustedes 
con la regularidad acostumbrada, y una vez 
reemprendida la comunicación esperamos y 
deseamos que esta no vuelva a interrumpirse 
en el futuro. Hacemos referencia 
seguidamente a la última reunión de la 
Cofradía llevada a cabo el 31 de marzo, 
según programa, en cuya fecha  tuvo lugar  el 
acto de preparación espiritual para la 
celebración de  la Semana Santa, Como en 
años anteriores la confesión previa a  la  
Comunión  se hizo individualmente por un 
sacerdote venido  desde antes de comenzar 
la Santa Misa, que administró el sacramento 
del Perdón a quienes con ostensible unción 
asistieron al confesionario. El Santo Sacrificio 
corrió a  cargo  del Revdo. Párroco que hizo 
alusión muy acertada del sentido de la 
Cuaresma, y de la entrega de Nuestro Señor 
Jesucristo para morir en la Cruz por nuestra 
redención, auténtico sacrificio del Amor dar la 
vida por todos los hombres. Acabada la Misa 
en la capilla de la Virgen de Valvanera se 
honró a nuestra Señora con el rezo de sus 
preces, canto del himno y beso de su 
medalla. 
  
Señalar que la Santa Misa fue oficiada en 
beneficio del alma de Juan José Alonso 
Bermejo (EPD) de 40 años  de edad, hijo del 
matrimonio alfareño residente en Barcelona, 
don José Antonio Alonso y doña Pilar 
Bermejo, cofrades  y  socios del Centro 
Riojano de Barcelona. Nuestro más sentido 
pésame a los familiares del finado.                                                                                
 

 

Emmaús som tots  
 

 
 

La Fundació Emmaús Obra Solidària compleix 

enguany 8 anys ajudant a les persones en 

situació de vulnerabilitat, gracies a l’esforç de 

tots els que generosament hi col·laboren. Les 

experiències viscudes en aquest ja significatiu 

període han estat molt diverses, però sempre 

amb un element definitori, el qual ha estat la 

dedicació i la implicació dels voluntaris i 

benefactors de la Fundació, sense els quals tota 

aquesta obra d’Església no hagués estat 

possible.  

 

L’obra d’Emmaús s’insereix i es projecta 

plenament en el seu àmbit social i comunitari 

de referència, amb la voluntat de donar 

testimoni dels valors cristians i projectant la 

seva missió de transformació social, tasca a la 

qual tots hi són convidats. 

 

La consciència d’uns valors solidaris viscuts i 

compartits han fet possible que avui es pugui 

oferir acollida i ajut a mes de cent persones, 

mitjançant diferents activitats i iniciatives, 

sempre prioritzant els valors propis de 

l’humanisme cristià en la base de totes les 

actuacions. En aquest sentit, la promoció de la 

formació en valors de les persones que formen 

la gran família Emmaús constitueix un element 

de gran rellevància en ordre a la missió 

institucional que la Fundació desenvolupa.  

 

Que aquests valors compartits ens ajudin a tots 

a ser testimonis de solidaritat! 
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CLUB DE LECTURA 
 

La propera sessió del Club de Lectura serà el 
dijous 30 de Maig a les 19,45 hores i es 
comentarà el llibre : 
 

  
 
El dibuix del jardí de l'hospital on dos soldats 
ferits s'estan curant porta una dedicatòria : "A 
l'amic escocès". La va escriure un noi nascut 
en un poble del Pirineu i està adreçada a un 
brigadista de la Guerra Civil Espanyola. Tant 
l'un com l'altre contribueixen a fer memorable 
aquesta novel·la. Assistim a la infantesa i la 
joventut del Benet, al seu ampli ambient 
familiar, a com renuncia a la ciutat i, acabada 
la guerra, a una carrera artística. 
  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

CINE FORUM 
 

“Tierras de penumbra” 
 

Dimecres, 29 de maig (18:30 h.) 
 

 
 

Drama molt ben explicat i basat en una 
història real: la vida de C.S. Lewis, professor 
de literatura a Oxford. 
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MAIG,  EL  MES  DE  MARIA  

  I  DE  LES  FLORS  
Hem deixat enrere  la Quaresma, els quaranta 

dies de preparació i pregària per reviure la 

Setmana Santa amb la passió i mort de Jesús i 

el joiós diumenge de la seva Resurrecció:  

Al·leluia, Al·leluia el Senyor ha ressuscitat!!!. 

També ha passat el dia del cavaller Sant Jordi, 

el dia dels llibres i les roses, el dia de la bellesa 

i la cultura unides, un dia molt estimat pels  

catalans. I no oblidem que el 27 d’abril fou la 

festa de la nostra  patrona la Mare de Déu de 

Montserrat, que des del seu Monestir, a la més 

bella muntanya, vetlla per tots nosaltres. 

I aquest més és el dedicat a Maria, la mare de 

Senyor i també és mes de les flors. Crec que la 

majoria dels lectors recordaran quan a les 

escoles religioses es celebraven aquests dies 

dedicats a la Verge.  A la meva escola anàvem 

a la capella a les 3 de la tarda, quan tornàvem a 

classe després de dinar, resàvem les oracions 

que tocaven i ens llegien “el ejemplo” on per 

la intercessió de Maria es solucionaven tots els 

problemes i desgracies que podíem tenir les 

criatures en aquells moments, eren uns contes 

preciosos  i  bons exemples pels infants que 

resant molt a la Verge podíem ser totes més 

bones nenes.  I acabàvem portant flors als peus 

de l’altar cantant una cançó que segur també 

recordareu: “Venid i vamos todas con flores a 

María, con flores a María, que madre  nuestra 

es".  He tornat a la meva infantesa, que sempre 

és bonic recordar-la i a un acte de pietat molt 

entranyable. 

Però també és el més de les flors, que tenen un 

llenguatge propi amb el que podem transmetre 

missatges diferents. Des d’antiguitat, i amb 

origen a Orient, des d’Egipte, Grècia, Roma, la 

societat renaixentista o barroca fins l’esclat del 

romanticisme, les flors són una via de 

comunicació per donar a conèixer els nostres 

sentiments  i voldria que coneguéssiu, si és 

que no el sabeu, el significat d’algunes d’elles.  

Les flors ens parlen i ens transmeten els 

sentiments de qui ens les regala, amés de la 

seva bellesa i aroma, i ens acompanyen des del 

naixement fins la mort.  

Sabent aquestes arrels històriques, hi ha un 

llenguatge popular associat a les flors i una 

alternativa per regalar-ne en cada ocasió. Cal 

dir que avui en dia tota aquesta història de les 

flors que parlen ja no es té present. No som tan 

romàntics com anys i segles enrere, anem al 

més pràctic. 

Doncs som-hi: Les ROSES VERMELLES són 

el símbol de l’amor. Les GROGUES 

representen l’amistat. Les BLANQUES donen 

serenitat, harmonia i calma. Les ROSES són 

signe d’ indecisió. Els TULIPANS GROCS 

són un símbol d’amor desesperat i regalar els 

VERMELLS és una subtil declaració d’amor.  

La MARGARIDA BLANCA és un detall 

d’innocència, puresa i està relacionada amb la 

infància.   La CAMÈLIA BLANCA  és un 

signe de bellesa i pensaments purs.  

L’ASSUTZENA BLANCA representa un cor 

innocent.  La flor de la LAVANDA, tan 

olorosa, és un signe d’amor a primera vista. 

Regalar una flor generalment representa tot 

l’amor d’una persona cap a una altra, però si 

s’entrega de cap per avall és un signe de 

traïció. Una altra forma d’expressar sentiments 

és regalar rams de diverses flors juntes. També 

hem d’estar alerta amb els colors, per exemple: 

el PORPRE significa dramatisme i ostentació i 

un ram de MARGARITES I ROSES PETITES  

signifiquen que la persona que les rep té unes 

qualitats que sobrepassen la bellesa dels seus 

encants.  I així podríem continuar i no 

acabaríem mai.   

Però no en feu massa cas, quan calgui regaleu 

flors, tan si voleu expressar amor, com 

agraïment o desitjar felicitat.  Per què, a qui no 

li agrada rebre una flor o un bonic ram de flors 

en moments especials de la vida?  I per què no 

celebrar el mes de Maria i dur-li unes flors 

com quan érem infants, i per què no tot l’any?,  

ja que Maria està sempre present a la nostre 

vida.                                                                                                                                                                

                                                 Montse Carreras 
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UNA PARROQUIANA IMPERTINENTE: 

 

Junto con otros parroquianos vamos casa cada 

tarde a  misa de 19h a la capilla de la parroquia 

del Pilar. Nos ponemos en el lado derecho, 

junto a la imagen del Virgen del Pilar, y somos 

unas once o doce personas que ocupamos los 

primeros bancos. Mientras aun no ha 

empezado la misa nos explicamos, hablando 

bajito, nuestros asuntos diarios. Preguntamos 

por la salud de hijos, parientes, y sobre todo 

por los que sabemos enfermos; también nos 

felicitamos las fiestas, etc., etc... Cuando llega 

la comunión vemos con asombro que en vez 

de los doce parroquianos, entonces somos más 

de veinte. No sé el número exacto, nunca los 

he contado, pero me giro y veo, uno acá, el 

otro allá, el otro acullá... y nunca dicen ¡Hola! 

ni ¡Adiós!, ni nos dan la paz, y menos aún se 

quedan al rosario. 

El rosario lo rezamos cada día por el Santo 

Padre, la paz en el mundo y los enfermos de la 

parroquia. Quizá algún día ellos necesiten 

nuestras oraciones. 

 

 

  

Y cuando llega el jueves... así que el mossèn 

ha dicho "Ite missa est", desaparecen 

despavoridos, no sea que el mossèn, que viene 

expresamente, o Charo, que ameniza los rezos, 

o el mismo "Santísimo", los atrapen y no 

puedan correr a ver su programa favorito de la 

tele (esto lo digo en broma). 

En fin,... nos quedamos cuatro o cinco que 

rezamos la estación del Santísimo, el rosario y 

vísperas, seguidas de la Bendición Solemne. 

Os ruego que me perdonéis... sólo soy una 

parroquiana impertinente.... 

 

Margarita 
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PRIMERAS COMUNIONES 
SÁBADO, DÍA 11 DE MAYO 

 
TURNO 11.30 H. 

Daniel Babicki 

Aitor Balderrama Sisa 

Jhullia Balderrama Sisa 

Alexia Català Garcia-Travesi  

Emma Cobo Kamata 

Amy Donaldson Lloret 

Reinbert Espiritu Supleo  

Marc Field Garcia 

Eva María Gualsaqui Vaca 

Alexa Grados Reyes 

Pol Herrero Casas 

Sara Herrero Pascual 

Boris Morais Mamani 

Elena Morgado Pizarro 

Roger Pérez Chacón  

Júlia Ponsa Carrillo 

Àlex Trias Casanovas 

Africa Yohanna Velez Velasco 

 

TURNO 13.00 H. 

Hailie Jade Bermúdez 

Alvaro Cabezas Fortuny  

Alejandro Castilla Pascual  

Ariadna Correa Iborra 

Martina Esquerrá Saleta 

Pol Garcia Boza 

David Enrique García Rodrigo 

Adrián González Huertas   

Paula Loizou García     

Pablo López De La Nogal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMISSIÓ A ORDRES 

 
Amb gran goig us comuniquem que els 

candidats al Diaconat Permanent: 
 Miquel Borràs Font (MD del Pilar) 

 Fernando de Valdivia González (St. Eugeni) 

Seran admesos a ordres (acceptació eclesial 
del seu camí ministerial) el proper 
diumenge dia 19 de maig a les 19h a la 
Cripta de la Parròquia del Pilar. 

 
Presidirà la cerimònia el bisbe auxiliar de 

Barcelona Mns. Antoni Vadell. 
També seran admesos, en la mateixa 

cerimònia els candidats: Alejandro López 
Llosa i Josep Saperas Vives. 

 
 

 
 

  

CATEQUESIS: 
 
 al PILAR todos los lunes de 18 a 19 h. 
 a  SANT EUGENI Todos los sábados de 19 

a 20 h. 

A continuación misa participada con 
todos los niños de Sant Eugeni y El 
Pilar. 

Los sábados días 4 y 11 de mayo no habrá 
catequesis. 
Últimos días de catequesis: 18 y 25 de 
mayo. 
Día 25 reunión de padres de comunión 
 

EXÈQUIES MES D'ABRIL 2019 
† Carmen RodrÍguez 

† Luis De La Fuente 

† Javier De La Fuente 

† Pilar García 

 
Día 12 de mayo en la misa de las 11 h.  a 
Sant Eugeni: Colecta para "Acció Solidaria 
Contra l’atur" 
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Mes de Maria 
 

El cinquè mes de l'any 
iniciada la primavera 
se'n diu "mes de les flors" 
i els cristians "mes de Maria". 
 
Lectures de Setmana Santa 
ens manifestem molt clar 
que al cim del Mont Calvari 
la Verge Maria pujà, 
sofrint la crucifixió i mort 
de Jesús Nostre Redemptor. 
 
Sens dubte ara diem 
que la Mare de Jesús vivent 
és per nosaltres en tot moment 
la mitjancera més eficient. 
 
Aquest mes i sempre  
lloem a la Verge Maria 
i preguem al Bon Déu 
que per la seva intercessió 
nostra vida cristiana 
sia bona i refermada. 
 
Maria, humilium cristianorum 
ora pro nobis! 
 

Francisco Baldrich 

 
 

 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

MAIG 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 dmc Sant Josep Obrer 

2 djs Sant Atanasi 

3 dvs Sts Felip i Jaume, apòstols 

4 dss St. Silvà 

5 DMG III DE PASQUA 

6 dll St. Domènech Sàvio 

7 dm St. Sixt 

8 dmc Maria Mitjancera 

9 djs MD dels Desemparats 

10 dvs St. Joan d'Àvila 

11 dss Sant Anastasi 

12 DMG IV DE PASQUA 

13 dll MD de Fàtima 

14 dm St. Matíes, apòstol 

15 dmc St. Isidre 

16 djs St. Honorat 

17 dvs St, Pasqual Bailon 

18 dss St. Pròsper 

19 DMG V  DE PASQUA  

20 dll St. Bernardí de Sièna 

21 dm St. Secundí 

22 dmc Sta. Joaquima Vedruna 

23 djs Sta. Rita 

24 dvs Maria Auxiliadora 

25 dss St. Beda 

26 DMG VI DE PASQUA i del malalt 

27 dll St. Agustí de Canterbury 

28 dm St. Emili 

29 dmc St. Just 

30 djs St. Ferran 

31 dvs Visitació de la Mare de Déu 
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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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