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 SANT TOMÀS D’AQUINO 
 

Nasqué el 28 de gener de 1226 i morí el 1274, als quaranta vuit anys. Patró dels estudiants i en 
particular dels teòlegs. Recordo del Seminari major de Barcelona que fèiem festa grossa, tant 
que hi havia, entre altres coses, un sermó de ‘campanillas’ (picarols), que un sacerdot conegut, 
majoritàriament religiós, es lluïa des de la trona amb la seva oratòria, expressivitat, gesticulació 
i entusiasme pel sant patró. 
Voldria fer notar el meu convenciment de la probable relació personal de sant Tomás d’Aquino i 
el beat Ramon Llull, que nasqué sis anys més tard, a Mallorca, en ocasió que els seus pares 
acompanyessin el rei Jaume I a la conquesta de l’illa.  
És cert que l’afany de convertir infidels traspua en tota l’obra dels dos teòlegs. Què és sinó la 
‘Summa contra gentiles’ del ‘bou mut’ (renom que li deien a Tomàs, perquè rumiava molt i pel 
seu caràcter silenciós), o en els viatges continuats del frare Ramon al país dels sarraïns. 
No podem deixar de banda l’ingent obra teològica de sant Tomàs, ni la primera novel·la del món 
occidental en català, “Blanquerna, llibre d’Evast e Aloma”. ¿Us imagineu les més de dues-centes 
obres escrites de Ramon Llull, i la profunditat universal de la Suma Teològica de sant Tomàs? 
Si més no som a prop per visitar la seves tombes. La de sant Tomàs, a Tolosa de Llengua d’Oc, i 
la de Ramon, a l’església de sant Francesc, a Palma.    
   

               Pere Boixaderas,   prevere. 
  

LOTERÍA - PAGO DEL REINTEGRO 
 

Desde el pasado  miércoles 8 de enero de 2020 se ha procedido al pago del reintegro del número 

de la lotería de Navidad: 82130, premiado con el reintegro del dinero jugado; esto es: 5€ por 

papeleta. Los horarios de pago serán de 18 a 20h, Lunes, Martes y Jueves en Sant Eugeni, y 

Miércoles y Viernes en Mare de Déu del Pilar. Pagos válidos hasta el 22 de marzo de 2020. 
 

 

 

  

PROCESSÓ DE RAMS 2020 A LA NOSTRA GRUPACIÓ 

PARROQUIAL 

 

Un any més l’Agrupació Parroquial de Sant Eugeni – El Pilar organitza la processó del 
Diumenge de Rams, el proper dia 5 d’abril 
 
Esteu tots convidats a participar, també enguany, en la processó de nens i nenes del 
Diumenge de Rams. 
 

DIES PROVA DELS VESTITS: 13 i 14, 20 i 21, 27 i 28 de MARÇ  
HORARI : DE 17.00 H. A 19.00H 

 
És molt important que, per fer-ho, ompliu la fitxa d’inscripció,  i la entregueu a la 
secretaria de la Parròquia de sant Eugeni I Papa, a fi i efecte de poder organitzar i provar 
tots els vestits.  

 

REUNIÓ DE COL·LABORADORS EN LA PROCESSÓ: DIUMENGE 15 MARÇ 
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, per al mes de març de  
2020: 
Per l'evangelització: per a què l'església Xinesa 
perseveri en la fidelitat a l'evangeli i creixi en la 
unitat. 
 
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 litúrgiques) del curs escolar a les 19’30 
hores (acaba el dijous dia 25 de juny). 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. 
 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"A night at the Opera" (Queen) 
 

És l'àlbum més perfecte de Queen. Va ser 
el quart vinil (1975) que va sortir d'ells 
quatre: Mercury, May, Beacon y Taylor. I 
aquí van ser més variats, més creatius 
que mai. 
Recuperen estils antics ("Good 
Company"), barregen rock i òpera (la 
famosa "Bohemian Rhapsody"), proven 
músiques de cabaret ("Seaside  
rendezvous"). Les cançons del disc són 
lleugeres i joioses. Troben registres de 
cançons diferents als dels primers tres 
discs. Recordem que Queen, al principi 
tocaven rock dur i algunes balades. Però 
amb un toc vocal i instrumental que els 
hi era molt propi.  
Queen va deixar 14 àlbums originals en 
estudi, a més d'una banda sonora, la de 
"Flash Gordon", i també dos discs oficials 
en directe.  
Després de la malaltia i mort de Freddie 
Mercury es van publicar més registres de 
concerts i recopilacions d'èxits d'estudi 
("Greatest Hits"). Però cal aturar-se i 
gaudir d'aquesta "Nit a l'Òpera"... 
Queen també tenia, i tenen, detractors. 
Aquest és el disc, però, que va convèncer 
a molts d'aquests detractors, per les 
seves aportacions clàssiques... que encara 
evolucionarien molts més gràcies al 
protagonisme de F. Mercury 
 
 

Víctor García Toldrà 
 

 

BAPTISMES 
 

Recordamos que: Durante la Cuaresma 
no hay bautizos. 

Los próximos serán el 11 de abril en la 
Vetlla Pasqual; y la próxima tanda en Sant 

Eugeni será el 18 abril a las 18.00 h.,  
y su acogida será el martes 14 de abril a 
las 20.00 h., al ser festivo el lunes 13 de 

abril (lunes de Pascua) 
 

AVISOS 
 

 El dissabte 21 de març NO HI HAURÀ 

MISSA ni al Pilar ni a Sant Egueni. Tots 

som convidats a celebrar l'estació 

Quaresmal arxiprestal a la Parròquia 

de la Medalla Miraculosa a les 19'30h 

 Dimecres 11 de març: Reunió del 

Consell Parroquial de la nostra 

Agrupació. A St. Eugeni a les 20h 

 Celebracions de la Penitència: 

o Dilluns 30 de març a les 19h al 

Pilar 

o Dimarts 31 de març a les 20h 

a Sant Eugeni 
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CAFÈ EN TORN DE LA BÍBLIA 
 
El proper dissabte 14 de març ens trobarem a 

la Parròquia de Sant Eugeni I Papa a les 17'30 

h. 
 

Us hi esperem!  

 

VIDA CREIXENT 
 

Hem de saber compartir la nostra experiència de 

cristians, Vida Creixent ens fa viure aquesta 

experiència que dona sentit a la nostra vida. 

Se comunicador d’aquesta bona nova evangelitzen 

en el món, Jesús pren part en la nostra vida i hem  

de viure aquesta alegria i esperança “la joia que ve 

del Senyor és la nostra força” (Nehemies 8,10) 

Us convidem a fer en  nosaltres  aquest camí 

d'Apostolat, Espiritualitat i Amistat.  

Amelia Inglés 
 

 

 NOTA DEL GRUP  DE VIDA CREIXENT DEL PILAR: 

Estimats feligresos: 
 

Us comuniquem que cada segon dimecres de mes 
a les 17.30 hores a la Parròquia del Pilar hi ha una 
reunió per a persones majors de seixanta anys. 
Aquesta reunió es diu "Vida Creixent" i en ella es 
tracten temes molt amens i enriquidors. En ella hi 
podem  participem tots. Esperem la vostra 
presència. Us enviem una abraçada, 

 
Vida Creixent de la Parròquia MD del PIlar 

 

La propera reunió dels grups de Vida 
Creixent: 

 Serà a Sant Eugeni el dimarts 10 de març 

a les 17 h. 

 I al Pilar, el dimecres 11 de març a les 

17'30 h.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Camí cap el diaconat permanent 

 

El passat 9 de febrer, els nostres 

futurs diaques de l’Agrupació 

Parroquial St. Eugeni I, Papa i 

Ntra. Sra. del Pilar, Miquel Borràs 

i Fernando de Valdivia, van rebre 

de mans de Mons. Antoni Vadell, 

bisbe auxiliar de Barcelona, el 

ministeri del lectorat. El fet de 

rebre aquest ministeri els 

confereix el misteri de servir a la 

comunitat proclamant la Paraula 

de Déu, pel camí d'esdevenir 

diaques, això és, imatge de Crist 

servidor de la voluntat del Pare. 
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Des d'UN FAR DE CONTES  fem arribar  uns 
poemes que pertanyen a un llibre-poema :  
EL IDIOMA SECRETO, la seva autora María José 
Ferrada, és periodista i escriptora  xilena, màster 
en estudis sobre  Àsia i el Pacific, per la 
Universitat  de Barcelona . Els seus llibres infantils 
han estat publicats a Xile, Colòmbia , Argentina, 
Espanya , Brasil, Mèxic i Itàlia. Ha guanyat molts 
premis literaris .  
 
"Mi abuela ponía semillas en tazas, potes vacíos 
de yogurt y ollas viejas  
que al llegar la primavera florecían . Y era una 
primavera en la que no había  horario ni había 
escuela. Mi abuela hacía pequeñas camas de 
tierra para alojar la luz. Tazas, potes vacíos de 
yogurt , ollas viejas y dedales, de los que brotaban 
todo tipo de plantas . 
  
Fue un invierno especialmente lluvioso. Alguien 
encendió la chimenea. 
Puse una miga de pan en mi espalda, y me fui con 
las hormigas. 
Había tarros de pintura en los que mi abuela 
guardaba el trigo. 
Trigo que se transformaba en harina y luego en 
pan.  Había tarros de luz  
También había estrellas que solo aparecían en el 
cielo de los pobres.  
Y mi abuela sabía hacerlas brillar. Pasan los 
años y yo no sé dónde se van a parar los días 
cuando finalmente se van. 
 
Mi abuela guardaba todo en pañuelos: 
botones, llaves, incluso una pequeña fotografía en 
blanco y negro de mi abuelo. Me gustaba ver 
como abría con sus manos esos nidos de 
tela. Mirar aparecer las cosas como  si fueran 
pequeños cometas que se apresuraban a brillar  

 
frente a mis ojos. Tiempo en que  todo cabía en un 
pañuelo. También el cielo.  
 
El idioma secreto me lo enseñó mi abuela . Y es un 
idioma que nombra las plantas, la harina, los 
botones. Un día me llamó. Me dijo que antes que la 
muerte se la llevara quería entregarme algo. Mi 
herencia era una caja de galletas  con ovillos de 
lana y boletas de ferretería. Ahí dentro estaban las 
palabras. Y con ellas hice mi habitación en el 
mundo..." 
 
Aquests fragments conviden a llegir aquest emotiu i 
bonic llibre que l'il·lustra Zuzanna Celej que  fa dels 
seus dibuixos autèntiques  obres d'art, son 
meravelles que parlen per sí soles, tot junt  fa de EL 
IDIOMA SECRETO una joia que podem gaudir si 
tenim la sort de poder-lo  tenir a les nostres mans 
en alguna ocasió.  
 
Obra guanyadora del V Premio de poesía para niños 
"Ciudad de Orihuela"  

 

 

 
VIA CRUCIS 

 

Cada divendres de Quaresma: 

 

 Al Pilar en acabar la missa de 

19 h. (sobre les 19'20h) 

 A Sant Eugeni un quart 

d'hora abans de la missa de 

20h (sobre les 19'45h) 
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"La caridad de nuestros mayores":  
 

Queridos amigos parroquianos: Una de las actividades que hacemos en la Parroquia es "Vida 
Creixent". Nos preside, cuando su trabajo lo permite, Mn. Jesús, que con sus pláticas realmente 
nos hace "crecer". Todos tenemos nuestras anécdotas familiares, qua a veces comentamos... 
Mi abuela, cuando se hizo mayor, se volvió muy terca y de mal carácter. Pero una tarde que fui a 
verla, llamaron a la puerta y la abuela acudió de inmediato. Desde la sala oíamos risas y una 
conversación muy animada que provenía de la puerta de la entrada. Ella pasó un momento y 
salió de su cuarto con un paquete debajo del brazo, y se fue hacia la puerta. Yo le pregunté a 
mis tíos: "¿Qué pasa?". Y ellos me respondieron: "Son sus pobres. Vienen a menudo y ella les 
ayuda"... Cuando murió, mi madre heredó la "costumbre de los pobres". Ella vivía en un 
entresuelo en la Gran Vía y si veía a algún pobre, bajaba con una tazón de sopa caliente y una 
cuchara. 
Un día que estaba yo, mi madre me dijo: "Ya vuelvo que hay un pobre viejo y le voy a bajar 
sopa". Yo miré, pero vi a un señor mayor, sentado en el banco de delante de casa, pero no 
parecía pobre. Pero ella, llorosa, decía: "Pobrecito, ahora le bajo un poco de caldo". Y yo le 
contesté: "Es un señor mayor, ¡pero no es un pobre!". No me hizo caso, y poco después volvía 
con el tazón y el caldo... "¡Me ha dicho que ya había comido!".... En fin.... besos para nuestros 
mayores!... 
 

Margarita Mestres 
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CLUB DE LECTURA 
 

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

 
 

Marie, joven belleza de provincias, despierta 
admiración, se sabe deseada, disfruta siendo el 
centro de atención y se deja cortejar por el galán más 
guapo de su entorno. Pero un embarazo imprevisto y 
una boda precipitada cortan en seco sus devaneos 
juveniles, y cuando nace su hija Diane vierte sobre 
ella toda su frialdad, envidia y celos. Diane crecerá 
marcada por la carencia de afecto maternal e 
intentando comprender los motivos de la cruel actitud 
de su madre hacia ella. Años después, la fascinación 
por el verso de Alfred de Musset que da origen al 
título del libro la impulsará a estudiar cardiología en 
la universidad, donde se topará con una profesora 
llamada Olivia. Con ella, en la que creerá encontrar la 
anhelada figura materna, establecerá una ambigua y 
compleja relación, pero Olivia tiene a su vez una hija, 
y la historia dará un vuelco inesperado…  

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 ! 

SOCIETAT, ANÀLISII INTEGRACIÓ 

Realitat i necessitats 

Jo recordo als pobles petits la figura dels 
mossens. Abans eren una autoritat, un savi, 
carregat d'erudició i bonhomia! Hores d'ara 
continuen sent referents a la vida de les 
parròquies i dels barris, però és una figura que 
ha perdut força a la nostra terra, ara més 
orientada a funcions d'ajuda social. 

A mi també m'agradaven molt els capellans 
místics i savis. Una figura llavors 
individualitzada, però que ara coneix sap i 
treballa més en equip, o en grup. No cal dir 
que des d'un punt de vista laic, l'apropiació 
que va fer el franquisme del catolicisme, va 
deixar perplexa, i potser escèptica, la 
credibilitat religiosa cristiana d'una bona part 
de les noves generacions. 

Però, superat el franquisme, cal preservar el 
cristianisme com a font d'unió de voluntats 
amb la finalitat d'ajudar especialment a les 
persones que ho necessiten amb urgència. Ja 
ens poden parlar els nostres polítics de si la 
inflació s'apuja, o si s'estanca la creació 
d'empreses, o si creixem gràcies a les 
exportacions... No és cap defecte saber sobre 
la realitat (canviant) de l'economia o la 
tècnica, però el cristianisme intenta integrar 
aquells que han perdut del tot o puntualment 
el fil de la "normalitat" benestant. Oi? 
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Enheduanna 

La nostra neta de 7 anys està subscrita a la revista 

“el Tatano” i fullejant-la vaig descobrir que cada 

mes explica de manera comprensible la vida de 

dones que han deixar petjada. Aquesta no la 

coneixia però em va interessar i vaig començar a 

voler-ne saber més. He cregut interessant que 

vosaltres també sabéssiu qui era.  

Enheduanna o Enkheduanna  (2285–2250 a. C.) 

. fou una poeta y escriptora d’ Acàdia, regne situat 

dins Mesopotàmia, durant el tercer mil·lenni a C.,  

considerada l’autora més antiga coneguda i una de 

les primeres dones a la historia del que s’ha 

identificat el seu nom. Tingué un important càrrec, 

polític -religiós de Suma Sacerdotessa al temple 

del déu Nannar (la lluna).   

Era una princesa filla del rei Sargon I i la reina 

Tashlultum  d’Acàdia, va viure a la ciutat –estat de 

Ur, al sud de la regió Sumèria. El seu nom de 

naixement no el sabem, aquest era un títol que pot 

tenir diverses interpretacions,  una d’elles és:  “En” 

era el títol designat al gran sacerdot, en llengua 

sumèria, “Hedu”, significa ornament, i “An” 

significa cel, el nom que va assumir com a 

sacerdotessa.  

Enheduanna, s’interpreta com:: “Ornament del cel” 

És un nom poètic que en diu la bellesa de la Lluna 

al cel.  És la primera dona que coneixem que porta 

el títol de sacerdotessa, un paper molt important en 

la política sumèria, sent nomenada pel seu pare 

Argon I, com a sacerdotessa de Nanna, el déu-lluna 

sumeri, una de les més grans divinitats del panteó 

mesopotàmic a Ur durant el III mil·lenni a C. És 

creu que va arribar a obtenir un estatus semi-diví. 

La seva existència com a personatge històric està 

ben confirmada. En una excavació a Gipar, prop de 

Ur, que era la residència principal de la 

sacerdotessa, es trobà un disc d’alabastre amb el 

seu nom i la seva imatge  i documents històrics ens 

indiquen que era filla de Sargon I, el rei que uní el 

nord i el sud de Mesopotàmia. També tenim dos 

segells amb el seu nom, trobats al cementiri reial 

de Ur. Els historiadors i literats que investiguen 

aquells temps la consideren possiblement l’autora i 

poeta més antiga de la que coneixem el seu nom, 

degut als seus poemes i altres treballs trobats 

escrits en tauletes d’argila i escriptura cuneïforme 

on hi posa el seu nom. Va escriure els primers texts 

que es poden atribuir a la història de la literatura 

d’autor i també l’única dona entre els gran autors 

de la literatura mesopotàmica. Els temes són 

religiosos: himnes al déu Nannar i al seu temple a 

Ur i també a la deessa Inanna, protectora de la 

dinastia Akkad. 

Enheduanna va composar 42 himnes dirigits a 

temples de tot el Summer i Acad. Els textos s’han 

reconstruït a partir de 37 tauletes d’argila d’ Ur i 

Nippur. Aquesta col·lecció es coneix com. “Els 

himnes dels temples sumeris” La seva còpia, molt 

temps després de la seva mort vol dir que es tenien 

per molt valuosos i estan considerats com uns del 

primers intents d’una teologia sistemàtica. L’altra 

obra seva famosa és “L’Exaltació de Inanna”, que 

és una devoció personal a aquesta deessa.  Alguns 

erudits pensen que hi ha altres escrits que no s’han 

atribuït a ella però que també ho són. 

El fet d’haver trobat els texts escrit per 

Enheduanna ens fa plantejar el fet de l’educació 

femenina a l’antiga Mesopotàmia. Se sap que 

esposes de reis van encarregar poesia i potser elles 

també en fossin autores i a la deessa Nindaba se li 

atribueix que actuava com un escriba.  Com ens 

diu Leick, investigador d’història antiga, ”Fins a 

on els epítets descriptius de les deesses de 

Mesopotàmia ens indiquen la cultura de les dones i 

els seu paper dins la societat antiga” 

A continuació  un dels seus poemes: “Exaltació de 

Inanna” (  An i Uràs són dos déus, i Inanna és la 

lluna) 

“Senyora de tots els poder divins  

 Llum resplendent   

 Dona justa de vestit brillant 

Estimada d’An i Uràs    

 suprema sacerdotessa     

 he ingressat al teu temple per servir-te 

He arribat amb la cistella ritual plena d’ofrenes 

i cantant la cançó de l’alegria”    

                                                                                           

Montse Carreras 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_acadio
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CORAL ESTEL 
 

Seguint el costum de cada any aquest mes ens plau 
donar un resum de totes les actuacions de la Coral Estel 
al llarg de l’any 2019. En conjunt les podem agrupar en 
dotze celebracions, quatre misses i vuit concerts dels 
quals la majoria són acompanyats d’altres corals 
amigues.  
La primera missa va ser el 17 de gener i es va celebrar 
en memòria del company cantaire Joan Anton Chaves 
Carrillo, que portava uns quatre anys ingressat en la 
Residència per a gent gran Parc del Clot degut a que 
havia patit un ictus que li havia deixat seqüeles. Més 
tard el dia 20 de juny també participàrem a la missa en 
memòria de la contralt Mercè Molina Paniello que 
havia estat molts anys amb nosaltres, des dels anys 
vuitanta. També el dia 12 d’octubre festivitat de la 
nostra patrona, la Mare de Déu del Pilar, com és 
tradició vàrem cantar a la missa de 10 que es presidida 
per els dos antics rectors de la parròquia mossens 
Carles i Pere. Finalment el dia 24 de desembre un petit 
grup de voluntaris vàrem participar a la cerimònia del 
Cant de la Sibil·la i a les nadales tradicionals de la 
“missa del pollet” a les set de la tarda. 
En el que respecta als vuit concerts són els següents: el 
24 de gener vàrem visitar la Residència de les monges 
franciscanes de la Nativitat de la Verge Maria al carrer 
Buigas on està allotjada la nostra antiga companya 
Rosa Segú. A ella i al quasi un centenar de companyes 
els vam oferir un segon Concert de Nadal. 
El dia 11 d’abril vam celebrar un doble concert de 
polifonia religiosa, primer a les 17:30 h. a la Residència 
sacerdotal Sant Josep Oriol on resideix actualment Mn. 
Pere. A ell, al director i a tots els mossens que hi van 
assistir els vam dedicar la cantada. Després ens vam 
desplaçar a la nostra parròquia  i a les 19:30 h. vam 
oferir el mateix repertori els feligresos que es van 
quedar després de la missa vespertina. El dia 21 de juny 
també oferírem un concert final de curs als feligresos 
que van acompanyar-nos després  de la corresponent 
missa de 7 de la tarda.  També el 3 d’octubre 
participàrem amb tres corals més al concert que 
anualment celebra la Associació de veïns de l’Esquerra 
de l’Eixample amb motiu de la festa major del barri. 
L’esdeveniment va tenir lloc a la Capella del Roser 
cruïlla Casanova i Consell de Cent. 
El 26 d’octubre celebràrem ala cripta del Pilar la 
Trobada de corals dita Tardor Coral en la seva XIX-ena 
edició. Enguany ens van acompanyar la Coral de 
L’Espiga de Les Corts dirigida per la Marina Fàbregas i la 
Coral Nodamen en seu a Sant Eugeni dirigida per Murat 
Khupov. La festa va acabar amb un alegre i esplèndid 
berenar conjunt de tots els cantaires i acompanyants. 
Encara el 23 de novembre vam tornar a cantar 
celebrant els 40 anys de la fundació de la nostra 
entitat. Ens van acompanyar en aquesta festa una 
vintena de antics cantaires que havien participat de la 
nostra Coral en diferents períodes i també una antic 

director. Tots ells participaren en varies cançons 
recordant cantades pretèrites la festa també es va 
tancar amb un magnífic lunch al vestíbul de la nostra 
parròquia.  Finalment el 19 de desembre vam 
concelebrar les Pasqües nadalenques amb un concert 
de Nadal participat per la Coral Concertante de molt 
recent fundació. 
Com poden veure hem procurat aprofitar bé el temps i 
ser generosos amb la nostra manera de gaudir la 
música.  Els recordem que tots vostès tenen les portes 
obertes a la nostra entitat. Sempre seran benvinguts. 

 

COFRADÍA VALVANERA 
La Cofradía de Valvanera en Barcelona saluda a los 
lectores de VEUS y demás fieles, a la vez que les desea 
a todos un FELIZ AÑO 2020, lleno de salud, Paz , 
bienestar y amor a nuestros semejantes. Así sea. 
La Cofradía ha de remontarse al 15 de diciembre 
pasado, 3er. Domingo de Adviento, en cuya fecha  
festejó con júbilo la próxima Navidad. A este  respecto 
tuvo lugar la celebración de la Santa Misa con gran 
asistencia de cofrades y fieles, que fué oficiada por el 
Rvdo. Prior del  Monasterio Agustín Prado, desplazado 
a la Parroquia a ese fín. La homilía versó en torno al 
espíritu de la Navidad y a fomentar la devoción no solo 
a la Virgen de Valvanera sino a todas sus advocaciones. 
A su vez hizo ofrecimiento personal y de los demás 
religiosos del Monasterio en favor de cuanto sea 
menester para todos los fieles que precisen de sus 
servicios espirituales.  Se da el caso de que en la 
Parroquia, en el presbiterio  se ha colocado una imagen 
de la Virgen de Valvanera Peregrina, adquirida 
recientemente por la Cofradía, en cuyo honor se ha 
realizado en esta ocasión la visita espiritual y recogida 
de limosnas en el beso de la medalla, rezo de sus 
preces y canto del himno. Todos los actos con mucha 
solemnidad. Y por último, llegado el momento de dar 
satisfacción al cuerpo, los cofrdes y demás invitados 
pasamos a la Sala Sant Jordi a saborear el embutido de 
la Rioja regado con el vino de la bodega David Moreno, 
de Badarán, con cuyo acto dióse`por terminada la 
jornada y la campaña de actos 2018/2019. 
Día 26 de enero de 2020, dió comienzo la campaña de 
actos 2019/2020, con la celebración a la hora indicada  
de la Santa Misa, oficiada por el Revdo.Mosén 
Conciliario de la Cofradía, y Párroco de Nuestra Señora 
del Pilar. Los actos de que se trata se vieron muy 
concurridos, que posteriormente dieron lugar a la visita 
espiritual dela Virgen de Valvanera, con el rezo de sus 
preces, canto del himno y beso de la medalla ofrecida a 
los fieles por los niños de la Cofradía. Y quedamos 
prestos para la próxima reunión el 23 de febrero. 
Barcelona, 26 de enero de 2020, 
 

Isidoro Samaniego Pastor,  
cofrade  
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Març penitencial 
 
Els cristians en tot moment 
han de procurar viure amb fe i confiança, 
sense perdre mai l'esperança. 
 
Podran ser-nos de bon ajut 
els temps penitencials com la Quaresma 
seguint amb detall els fets 
del profund martiri humà 
que Jesús va patir, 
fins arribar a la mateixa creu. 
 
El Via Crucis sofert 
donarà pas a la gloriosa Resurrecció, 
que ens portà a la Humana Redempció 

 

                                           Francisco Baldrich  

 

 

LA QUARESMA 
 

 
 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

MARÇ DE 2020 
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 DMG I de Quaresma 

2  dll Sta. Agnès de Praga 

3 dm St. Medir 

4 dmc St. Casimir 

5 djs Mare de Déu d'Àfrica 

6 dvs St. Oleguer 

7 dss Stes. Perpètua i Felicitat 

8 DMG II de Quaresma 

9 dll St. Pacià 

10 dm Sta. Mª Eugènia Milleret 

11 dmc Sta. Àurea 

12 djs St. Maximilià 

13 dvs St. Roderic 

14 dss St. Arnau i Santa Matilde 

15 DMG III de Quaresma 

16 dll St. Heribert 

17 dm St. Patrici 

18 dmc St. Salvador d'Horta 

19 djs St. Josep 

20 dvs Stes. Eufèmia i Alexandra 

21 dss Sta. Fabiola 

22 DMG IV de Quaresma - Laetare 

23 dll St. Josep Oriol 

24 dm Sta. Caterina de Suècia 

25 dmc Anunciació del Senyor 

26 djs St. Brauli 

27 dvs Sta. Lídia 

28 dss St. Doroteu 

29 DMG V de Quaresma 

30 dll St. Quirí 

31 dm St. Benjamí 
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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) (diumenge 29 de març, a les 12h, 

tindrem 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  (comença a l'octubre) 
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 h. al Pilar  tel. 619.85.79.15 
 

CÀRITAS 
Dilluns a divendres  de 17 a 20 hores al Pilar 
Sra. Anna Pérez (coordinadora) 
- Acollida de dilluns a divendres de 17 a 19h 
- Cafè amb pastes 1r dimarts de cada mes (usuaris 
del rober) 
- orientació laboral els dijous a les 17h 
- tallers de conversa en català els dimecres de 
17'30 a 18'30h 
 

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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