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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de març de  

2021: 

 
Intenció per a l'evangelització - Sagrament de la 
reconciliació 
Resem perquè visquem el sagrament de la 
reconciliació amb renovada profunditat, per 
assaborir la infinita misericòrdia de Déu. 
 
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 darrer dijous 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. 
 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Eric Clapton 
 

No sé en quina situació es troba: vital, 
musical, personal... Però està viu: Per molts 
anys! 
Clapton va ser dels primers rockers inquiets, 
molt inquiet (com Jimy Hendrix, coetani). I 
el seu sentit experimental, la seva inquietud 
el va portar a fer evolucionar molt 
ràpidament el Blues (abans, sempre, música 
interpretada per gent de raça negra), a 
complicar-lo, allargar-lo, de vegades amb 
traços musicals mal definits. Si els Beatles, 
Bob Dylan, Rolling Stones,... feien triomfar 
models que havien sacsejat la música, com 
Elvis Presley, Ray Charles, James Brown o 
l'herència de Woody Guthrie en les primeres 
cançons protesta en llengua anglesa (Joan 
Baez o el mateix Dylan)...; doncs bé, Clapton 
i Hendrix van sofisticar les sonoritats 
musicals (elèctriques) de l'auster i sobri 
Blues tradicional cap a uns terrenys 
desconeguts. Però posant petjades de 
prestigi i influència igual d'importants. 
Eric Clapton en les seves gravacions i 
concerts s'allarga 4 o 5 dècades com a músic 
viu i important. Sempre sense abandonar 
l'etiqueta de "Blues", i trobant sempre les 
notes i els sentiments justos per a no 
perdre'n mai la vigència. 
Ell és "pal de paller"de molts músics, amb els 
quals ell ha volgut treballar. I ells sempre 
l'han rebut amb els braços oberts.... Des de 
John Mayall o BB King, fins el trumpetista 
Winton Marsalis.  
Autor d'una discografia molt abundant i 
valuosa: "Layla", "Tears in Heaven" 
(dedicada a un fill seu)... Especialment 
fructuós en els anys 60' ... En fi... tot un 
artista de renom i qualitat! 
 

Víctor García Toldrà 

 

BAPTISMES 
 

 Recordem que durant la Quaresma, 

excepte per causa de força major, 

no hi haurà baptismes. Els propers 

baptismes es deixen per a la 

celebració de la Vetlla Pasqual. 
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CORAL  ESTEL 
Estant en quaresma els cantaires de la Coral 

Estel sentim un especial enyorament a causa 

de que enguany no podem celebrar el 

tradicional concert d’aquestes dates, degut a 

l’absència dels assajos motivada per les 

mesures anti-pandèmia. El concert estava 

composat d’un petit recull de cançons pietoses 

relacionades amb el temps de recolliment, en 

el que no podia faltar el Stabat Mater, que 

nosaltres cantàvem: set versos en la versió de 

Zoltan Kodaly, quatre en la musica que ell va 

composà i tres alternant amb cant similar al 

gregorià.  

Segons Wikipèdia aquesta seqüència  o himne 

del Al·leluia gregorià és atribuïda al papa 

Inocenci III i al franciscà Jacopone de Todi al 

segle XIII. És una meditació en llatí sobre el 

sofriment de la verge Maria davant la 

crucifixió del seu fill, i són vint estrofes de 

quatre versos cada una, encara que admeten 

variacions.  En l’article es cita que més de 200 

compositors han composat obres sobre aquest 

text.  Per exemple, cito només els noms més 

coneguts: Pergolesi, Rossini, Palestrina, 

Josquin Desprez, Boccherini, J.Haydn, els dos 

Scarlatti, Vivaldi, Schubert, Liszt, Dvorak, 

Verdi, Poulenc, Rheinberger, Salvador 

Brotons y Arvo Pärt entre molts d’altres. Com 

que si no recordo malament algun any ja hem 

reproduït el himne sencer en llatí, avui us 

adjuntem la darrera traducció al català que és 

una versió del Dr. Josep Llovera i està en el 

Hymnary Litúrgic Complet. 

 

És la Mare dolorosa prop la creu, tota 

plorosa, d’on el Fill penja clavat  

La seva ànima, endolada, gemegant i 

contristada, punyent glavi ha traspassat.  

Oh quan trista i afligida era aquella beneïda 

Mare del Fill únic seu;  

Que gemia i es planyia, tot guaitant-se’l, Mare 

pia, al suplici, essent ell Déu.  

 

Quin és l’ home que, si veia el patir que del 

Crist feia Mare aital, ell no plorés?  

Que tristor no hagués pregona si del Crist 

Mare tan bona compadir son Fill veiés?  

Per les culpes del seu poble a turment sotmès 

innoble i a flagell Jesús veié.  

El dolç fruit que tant amava, desolat morir 

guaitava, l’esperit quan ell reté.  

 

Eia!  Mare, d’amor vena, feu que senti jo la 

pena del contrit, i plori amb vós.  

Feu que el fred cor meu s’inflami de l’ardor 

amb què el Crist Déu ami per tal d’esser-li 

agradós.  

Santa Mare, les ferides feu, del Crucifix, 

sentides i gravades al meu cor.  

I del vulnerat Fill vostre, que amor tal, sofrint, 

em mostra, compartiu amb mi el dolor.  

 

Compassiu, feu que amb vós plori i el 

Crucificat honori, mentre el viure em durarà.  

Prop la creu, amb vós, estar-me i al plany 

vostre associar-me amb mon plany desitjo ja.  

Verge, entre les verges clara, amargor no us 

vegi encara, feu que, amb vós, em dolgui jo.  

Que la mort del Crist jo porti, i acompanyi i 

aconhorti sos assots i passió.  

 

Dels verdancs del Crist marqueu-me, embriac 

de la creu feu-me i la sang del vostre Nat.  

En el dia del judici feu-me’l, Verge, vós 

propici, que no sigui al flam llançat.  

En finar, oh Crist, la meva vida, per la Mare 

feu-me crida a la palma triomfal.  

Quan el cos en terra mori, feu que l’anima us 

adori en el goig sempiternal. 

 

VIDA CREIXENT 
 

La propera reunió dels grups de Vida 
Creixent: 

 Serà a Sant Eugeni el dimarts 9 de març a 

les 17 h. 

 I al Pilar, el dimecres 10 de març a les 

17'30 h.  
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Des del Far de contes volem parlar d'un 
arbre que ens fa pensar, i ens dóna una 
lliçó.d 'esperança i confiança, molt 
necessàries en els temps que  ens toca 
viure . 

L'AMETLLER  

Quan tots els altres arbres semblen morts 
, els pagesos podrien perdre la confiança 
en la vida i en el futur. Podrien pensar 
que l 'hivern s'instal·larà definitivament a 
casa seva i que els arbres que  donen 
aliment i embelleixen  la terra mai més no 
tornaran a ser allò que eren: aixopluc en 
la calor, fruita sobre la taula, aliment per 
els animals, en una paraula font gratuïta 
de vida i gaudiment . 

I ALESHORES... 

L' AMETLLER FLOREIX  

Quan  els arbres prefereixen guardar-se 
del fred, i esperar temps millors per 
rebre  l'escalfor del sol i retrobar la llum 
que els doni una vida nova, l'ametller en 
canvi, sap que es ara quan necessitem 
una espurna d' esperança que obri una 
escletxa en la fredor i deixi passar  el raig 
de llum capaç d'alimentar la fe en la vida 
que tornarà com mai en l'esclat de la 
Primavera, perquè L'AMETLLER deixa 
que surtin de les seves branques gelades 
les millors flors, roses, blanques, perfuma 

des, una verdadera alegria per als sentits 
dels camperols que el contemplen. 

I  ARRIBA AVIAT LA PRIMAVERA (poema)  

Quan fa fred, la primavera dorm sota una 
capa de neu lluent. 
Viu cabdellada entre arrels profundes, 
llavors, i petits animalons que creixen 
lentament.  
Malgrat els cims glaçats, descansa en un niu 
càlid, arraulida 
sobre un llit tou cobert de flors boniques  
que celebren la nova vida. 
Somia formiguetes i cucs que surten dels 
caus. 
Somia marietes i capsgrossos que es 
transformen en gripaus.  
Somia abelles que voleien de flor en flor 
creant un estel fugaç.  
Somia brots verds i rierols que murmuren en 
forma de glaç. 
Aviat la primvera es depertarà. 
Mira-la com salta . 
La transformació comença, el món es revifa i 
s'escolta       
                    Poema "La primavera" del llibre: 

Un any de bones nits  
 
Contemplem la natura en l'estació de l'any 
que els arbres desafien el cel amb les seves 
capçades noves , els insectes  brunzen al 
camp i tots els essers vius que ens aporten 
vitalitat i frescor. Es l 'estació de plantar i 
sembrar   De nova creixença i de 
començaments. 
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"Cuatro gatos":  
 

Amigos parroquianos: 
El miércoles de ceniza Mn. Jesús nos avisó al principio de la misa de que las cenizas las dejarían 
caer sobre las cabezas a causa de las medidas del Covid. Mucha gente no lo oyó, porque 
llegaron tarde a misa, y cuando pasaron a recibir la ceniza no agachaban la cabeza. Suerte que el 
diácono es bastante alto, si no, hubiera tenido dificultades para poderla dejar caer sobre las 
cabezas. Acabada la misa y cuando el mosén dijo "ite missa est", salieron todos sin quedarse 
apenas nadie, que es lo que pasa normalmente cuando el reproductor empieza el rezo del 
rosario. Y eso que lo rezamos por el Santo Padre, por la paz y por los enfermos de la parroquia. 
El viernes otra vez lo mismo, con el agravante de que no hubo Vía Crucis debido también a las 
medidas anti-Covid. Y ¡qué mejor meditación que el rosario con los misterios de dolor!, pues nos 
hablan de la Pasión de Nuestro Señor. Bueno, pues poco a poco nos quedamos otra vez, por 
decirlo así: "cuatro gatos"... ¡Pues así es! 
 

Margarita Portabella 
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LA  QUARESMA  
 

“L’Esperit empenyé Jesús cap el desert. Hi va 

passar quaranta dies, temptat per Satanàs; 

s’estava entre animals feréstecs, i els àngels el 

servien.... Jesús anà a Galilea i anunciava la 

bona nova de Déu. Deia: S’ha complert el 

temps, i el Regne de Déu és a prop. Convertiu-

vos i creieu en la bona nova. (Mc.1 – 12,15) 

 

Amb les paraules d’aquest Evangeli segons 

sant Marc, vaig començar, ja fa 10 anys, el meu 

primer escrit sobre la Quaresma al Veus. Tot i 

això avui l’he tornat a triar per encapçalar el 

d’aquesta Quaresma, perquè m’ha semblat del 

tot apropiat pels temps que estem vivint.  I no 

sé perquè m’ha sorprès, ja que en qualsevol 

moment i situació en la que visquem, als 

Evangelis sempre hi trobarem paraules 

adequades per confortar-nos. 

 

I avui en dia encara més, la passada Quaresma 

ja la passarem confinats a casa, amb poques 

possibilitats d’assistir als actes religiosos que es 

celebren per aquest temps litúrgic,  ja que les 

esglésies estaven tancades i l’únic recurs era 

compartir-les pels canals de televisió o via 

internet. Durant aquells mesos a casa seguírem 

la missa del diumenge per TV3 des del 

Monestir de  Montserrat. I que trist era veure la 

basílica buida, sense feligresos, ni peregrins  ni 

escolania, tothom tancat a casa. Només la 

Moreneta que des del seu tron la miràvem 

esperançats demanant la seva pietat.  La litúrgia 

de la Setmana Santa ens va acompanyar des de 

la Catedral de BCN per televisió. 

 

 Ara suposo que tothom deu estar preocupat per 

si aquest any tornaran les normes, tan estrictes i 

preocupants, pel nombre d’infectats i morts als 

hospitals, sense poder rebre l’escalf dels seus 

familiars. Esperem que tot vagi millorant 

durant aquests quaranta dies abans d’arribar a 

la joia de la Pasqua de Resurrecció i la 

celebrem  plegats a les esglésies.  Espero el 

diumenge de Rams anant a beneir amb els nets, 

les palmes i els palmons i el diumenge de 

Pasqua els padrins portant “la Mona”. Pensem 

que tots ho hem passat malament, i encara dura, 

però al nens/es se’ls va deixar sense escola, 

sense activitats, sense esports, sense bellugar-se 

de casa i a molts amb pocs aliments, amb pares 

a l’atur en situació de penúria social i anímica. 

                                                               

Que la Resurrecció del Senyor sigui un vertader 

alleujament per als malalts, pels que no tenen 

feina, sostre i poc menjar, que tinguin 

esperança en recomençar una nova vida 

diferent de la d’abans, però procurant que sigui 

millor, que tot el que s’ha  fet malament, ens 

serveixi per adonar-nos que hi ha d’haver un 

canvi social per millorar- ho.              

Que el Senyor s’apiadi de nosaltres,  preguem-

li amb confiança per aquest món que ell va 

crear i que va a la deriva com un vaixell sense 

timó.     

 

I tornem al que la Quaresma és per cada cristià. 

Per a mi és aquell regne que Jesús predicà als 

homes i que ja el tenim a tocar, però abans hem 

de passar els quaranta dies de reflexió interior, 

de temptació vençuda, de conversió difícil, de 

vertader sacrifici per retrobar-nos amb Crist 

Ressuscitat. 

 

I res més que això, és el que tots els anys ens 

proposem fer durant aquests temps de 

Quaresma. I ho fem? Crec en la bondat del 

home i en la dels cristians, però són tantes i 

tantes les temptacions que ens envolten que 

molt sovint fallem.  Però sempre  queda la crida 

del Senyor: “Convertiu-vos que el regne és a 

prop”, i aquest regne l’hem de començar a 

conquerir mentre estem a la terra.  Que el 

Senyor ens hi ajudi!!! 
    

                                                                                                                                 

Montse Carreras 
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ESCLETXES DE LLUM 
 

Prec insistent, tossut, 

ecumènic... 
 

Març marçot mata la vella a la vora el 

foc i la jova si pot. La Covid ha complert la 

seva tasca esgarrifosa amb escreix, en moltes 

llars amb foc a terra i amb calefacció ben 

agradable. 

 

Oh virus maleït, que persegueixes el petit.  

Oh virus invisible que et fiques traïdorament 

per les escletxes del cos provocant sang, suor i 

llàgrimes,  

Oh virus maleït que treus l’avi del seu 

amagatall i fibles mortalment sense temps de 

l’extrema unció, com la picada d’escurçó.  

Oh corona virus! 

  

No esclafis l’enuig de la revolta, que fa 

marxa enrere i que         

sobreïx d’aigües de tota mena i de flors 

oloroses, rius i rierols, muntanyes i valls que 

cada gota valgui per mil, com l’abril, que cada 

esquitx faci néixer mil flors. 

 

No fugis de la nostra terra, dels nostres pobles 

i masies amagades, sense deixar-hi, no la mort 

i la por, que té petjades ben fondes, sinó que 

neixin  flors de vida a cada instant, flors de 

generositat com roses grogues, roselles d’amor 

ben encès i vermell, de brots forts i visibles de 

resiliència i d’esperança aferrissada de 

llibertat.  

Amen 

 

Pere Boixaderas 

   rector emèrit 

 

 
 

 
 

 

PREGÀRIA DEL SANT PARE  

Oh Maria, vós resplendiu sempre en el 
nostre camí 

com a signe de salvació i d’esperança. 

Nosaltres ens encomanem a Vós, Salut dels 
Malalts, 

que a la Creu vàreu ser associada al dolor 
de Jesús mantenint ferma la vostra fe. 

Vós, salvació del poble, sabeu de què tenim 
necessitat, 

i estem segurs que proveireu a fi que, com a 
Canà de Galilea, 

pugui tornar la joia i la festa després 
d’aquest moment de prova. 

Ajudeu-nos, Mare del Diví Amor, 
a configurar-nos a la voluntat del Pare i a fer 

el que ens digui Jesús, 
que ha pres damunt seu els nostres 

sofriments i s’ha carregat els nostres dolors 
per portar-nos, a través de la Creu, al goig 

de la Resurrecció.  

Sota la vostra protecció, cerquem refugi, 
Santa Mare de Déu. 

No menystingueu les nostres súpliques, ara 
que som provats, 

i deslliureu-nos de tot perill, oh Verge 
gloriosa i beneïda. Amén. 

¡Que el Senyor ens beneeixi, ens guardi i 
ens concedeixi la pau! 
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VALOR DE L´ORACIÓ, PER ALS CRISTIANS 
 

Què es l'oració ? És una conversa amb Déu. Una 
conversa que també es projecta a l'Esperit Sant, i 
amb la Verge Maria. 
Quan pregues Déu, és lloar-lo, escoltar-lo, donar-li 
gràcies, demanar perdó o per demanar-li allò que 
anhelem. 
Per a un cristià, pregar és un deure, però per a la 
majoria una necessitat per sentir-se més a prop de 
Déu. L'oració ajuda a mantenir la fe. 
A l'època cristiana, d'en Lluc 18:1 llegim, "Jesús va 
dir als seus deixebles una paràbola, que havien de 
pregar sempre, sense desanimar-se". 
La nostra Església Catòlica, disposa de moltes 
oracions. Per excel·lència, la primera és el Pare 
Nostre (Evangeli de Mateu 6: 9 -13). 
Els cristians també podem tenir les nostres 
pregàries personals. Ara, en una llarga temporada 
patint la pandèmia Covid, molta gent pateix molt i 
segur que prega Déu, amb missatges molt 
personals. 
Jo, des de fa anys,  cada dia reso a Déu una oració, 
un missatge fet per mi mateix, que és apropiat per 
rebre ajuda per viure  i esperar la bona mort. Amb 
99 anys, fa temps que m'estic preparant per quan 
Déu vulgui, i marxar on Ell cregui que em 
correspon. Intento junt amb Ell, dir-li això:  
Déu misericordiós, augmenta'm la meva  fe, 
esperança i caritat. Ajuda'm a viure i morir en la 
teva Santa Fe. Perdona les meves faltes i porta'm 
a la vida Eterna amb Vos. 
Dolcíssim JESÚS meu, a vostres Divines mans 
encomano el meu esperit. Amén. 
És una expressió interna meva, que quan l'envio a 
Déu, sento un retorn que m'ajuda a seguir en pau, 
en el meu camí terrenal. 
  

     Francisco Baldrich 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

MARÇ DE 2021 
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 dll St. Lleó 

2  dm Sta. Agnès de Praga 

3 dmc Sts. Emeteri i Celdoni 

4 djs St. Casimir 

5 dvs MD d'Àfrica 

6 dss St. Oleguer 

7 DMG III de QUARESMA 

8 dll St. Joan de Déu 

9 dm Sta. Francesca Romana 

10 dmc Sta. Mª Eugènia Milleret 

11 djs Sta. Àurea 

12 dvs St. Innocenci 

13 dss St. Roderic (Rodrigo) 

14 DMG IV de QUARESMA "laetare" 

15 dll Sta. Madrona 

16 dm St. Agapit 

17 dmc St. Patrici ☘ 

18 djs St. Ciril de jerusalem 

19 dvs St. Josep 

20 dss St. Martí de Dumio 

21 DMG V de QUARESMA 

22 dll Sta. Caterina de Suècia 

23 dm St. Josep Oriol 

24 dmc St. Simó 

25 djs ANUNCIACIÓ DEL SENYOR 

26 dvs St. Brauli 

27 dss Sta. Lídia 

28 DMG DIUMENGE DE RAMS 

29 dll Dilluns Sant 

30 dm Dimarts Sant 

31 dmc Dimecres Sant 
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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) 
 

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 
 (aquests serveis poden tenir restriccions causades per la normativa anti Covid-19) 

PASTORAL DE LA SALUT 

Salus (sagraments urgents) tel. 93 202 06 96 
Tel. Esperança: 93 414 48 48 
St. Eugeni: P. Fermín Martínez  
 

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 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 
- Orientació laboral els dijous a les 17h 
 

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/

