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80è aniversari de l’Orfeó Laudate    
 

Hola! 

 

L’Orfeó Laudate fa 80 anys! Us convidem a 

celebrar amb nosaltres aquest esdeveniment 

amb un concert que tindrà lloc a l’església 

de Sant Eugeni I, Papa el 18 de juny, 

justament el dia del nostre aniversari. Ens 

omple d’alegria el fet que, durant tot aquest 

temps -80 anys són molts anys- l’Orfeó no 

hagi cessat la seva activitat. Fins i tot en temps 

de pandèmia, quan no podíem fer concerts, 

hem estat assajant, en línia, per preparar aquest 

que us oferirem properament. 

 

Des del seu naixement, l’Orfeó Laudate ha 

estat vinculat a l’Agrupació Parroquial Sant 

Eugeni i Nostra Senyora del Pilar. Va ser a 

l’església del Pilar que el mestre Àngel 

Colomer i del Romero el va fundar, el 18 de 

juny de 1942. I, des del 2008, sota la direcció 

del mestre David Malet i Casamitjana, 

assagem a la de Sant Eugeni I, Papa, comunitat 

parroquial a la que, un cop més, volem agrair 

la calidesa amb què ens vàreu acollir i que ens 

continueu dispensant. L’Orfeó, així doncs, està 

força vinculat a ambdues esglésies, no només 

per la seva història sinó perquè hi hem fet 

molts concerts i hem participat en diferents 

celebracions que hi han tingut lloc. Amb tota 

seguretat, la majoria de vosaltres també hi éreu 

i ens heu pogut escoltar. Ara,  ens ompliria de 

goig que vinguéssiu a  acompanyar-nos en un 

dia tan important per a nosaltres.  

Per celebrar el 80è aniversari hem preparat un 

concert amb un programa de Barroc català, 

amb obres de Joan Cererols, Joan Barter i 

Francesc Valls, sobre el qual us anirem 

informant. Pensem que aquesta és una bona 

oportunitat de fer justícia a la nostra música, 

no sempre prou reconeguda. De ben segur que 

us agradarà!  

 

I, recordeu: Si voleu ser un dels nostres 

cantaires, només cal que tingueu bona veu, 

nocions musicals i ganes d’estudiar, amb cura, 

les peces que el nostre director ens anirà 

proposant.  

 

Sabeu on som. Us hi esperem! 
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes d'Abril 2022: 
 

Pel personal sanitari 
Preguem perquè el compromís del personal 
sanitari d'atendre els malalts i els ancians, 
especialment als països més pobres, sigui recolzat 
pels governs i les autoritats locals. 

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. 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. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Patti Smith 
 

De la supervivència fins a la longevitat, 
encara activa, actuant en directe.  
Quan arriben els festivals a la Costa Brava, 
Patti i el seu grup acostumaven a cantar a 
Porta Ferrada (Sant Feliu de Guíxols), 
encarat vers un públic agraït. Potser Aretha 
Franklin o Janis Joplin concentren més 
escalfor a les seves cançons, però Joplin va 
malviure amb una vida de risc. Patti Smith 
s'ha cuidat, manté el seu carisma i aquest 
carisma li permet romandre vigent, passant 
per sobre dels músics que apareixen i 
desapareixen. 
Actitud positiva i perseverança,... pocs ho fan 
entre els vicis i la vida massa ràpida, 
vertiginosa... 
El seu ofici, però, és la poesia 
contemporània, i l'ortodòxia d'un bon grup 
d'acompanyament, molt delimitat: ni 
excessos instrumentals, ni moderació... La 
mida justa. Destaquen d'ella dos àlbums: 
"Horses" i "Easter". 
Patti ho va deixar tot un temps; volia 
conèixer la maternitat. Té molts seguidors, i 
és molt popular. I molts amics entre els seus 
companys artistes: quan van escollir premi 
Nobel de Literatura a Bob Dylan, ell la va 
escollir a ella com a ambaixadora i 
amfitriona del seu pensament i de la seva 
voluntat... 
La seva relació (de Patti) amb el públic 
barceloní ve de lluny, doncs ella començà a 
venir poc després de la mort de Franco.... 
Així la podem definir més com a artista, 
poetessa i cantant, abans que com a ideòloga. 
. 
 

Víctor García Toldrà 
 

 

CATEQUESI 
 

 Tots els dilluns a les 18h al Pilar, i 

dissabtes a les 19h en St. Eugeni 

 Missa d'Infants cada dissabte a les 

20h en Sant Eugeni. 

 

BAUTIZOS 
 DURANTE LA CUARESMA NO HAY BAUTIZOS  

( DEL 2 DE MARZO AL 15 DE ABRIL )    

 EL 16  DE ABRIL EN LA VETLLA PASQUAL , Y 
EL 23 DE ABRIL  A LAS 18.00 H, acogida 
martes 19 abril (a Sant Eugeni). 

 Al Pilar segons demanda i disposició 

AVISOS 
 

☛ Café con la Biblia:  sábado día 2 de 
abril a las 18 h., en Sant Eugeni 

☛ DIUMENGE DE RAMS: benedicció de 

palmes a les 11'30 h davant St. Eugeni 

☛ DIUMENGE DE PASQUA: No hi ha missa 

de 20h a St. Eugeni. 

☛ DILLUNS PASQUA: misses a les 19h al 

Pilar  i a les 20h a Sant Eugeni 
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MERAVELLAR-SE DESCOBRINT POESIA 
 

Si pogués influir sobre la fada bona que, segons 

diuen, regne en els batejos de tots els infants, li 

demanaria que donés a cadascun d’ells una 

capacitat de meravellar-se tan indestructible que li 

durés tota la vida, com infal·lible antídot contra 

l'avorriment i el desencís dels anys següents, 

contra les estèrils preocupacions per coses 

artificials, contra l’alienació de les fonts de la 

nostra força... Perquè un infant, sense aquest do de 

part de les fades, pugui mantenir intacta la seva 

capacitat de meravellar-se, necessita la companyia 

d'almenys un adult que pugui compartir amb ell 

aquesta capacitat i redescobrir amb ell l’alegria, 

l’entusiasme i el misteri del món que vivim. 

    Rachel Carson (La capacitat de meravellar-se) 

 

Dons bé, en el camp del joc de paraules, de la 

poesia: cal que la descobrim en família, en aquesta 

família formada pel mestre i els alumnes i en la 

família de casa, els que han de ser entusiasmadors. 

Han d’acompanyar els infants, també ells 

meravellats. 
 

EL SOL QUERÍA BAÑARSE 
 

El Sol quería bañarse                                                         

porque tenía calor                                                               

Llevaba el calor por dentro.                                             

La Luna  se lo advirtió                                                         

pero el Sol no le hizo caso,                                              

ni siquiera la escuchó,                                                        

porque el calor que tenía                                                  

le quitaba la razón                                                             

y hacia el caer de la tarde                                                 

se tiró al mar y se ahogó.     

                                              

Al ver que se ahogaba el 

pobre,                                      

El cielo se oscureció.                                                          

Las estrellitas lloraban                                                       

lágrimas de compasión;                                                     

negro todo el mar se puso                                                

de la tristeza que le dio.                                                     

 

 

Sólo la Luna en el cielo  

muy serena se quedó  

 “No os asustéis -les decía 

-  que no hemos perdido el 

Sol. 

Mañana de mañanita  

saldrá por otro rincón  

más fresco que una 

lechuga      

con el baño que se dio.”   

 

A la mañana siguiente                                               

sonriente salió el Sol; 

El cielo se puso alegre, 

El mar, de gozo, bailó,                                                                    

Las estrellitas reían  

del susto que el Sol les 

dio, 

y la luna satisfecha  

en su cuarto se durmió 
 

 

       

Activitats parroquials 
 

Amics parroquians:  
 

Un bon nebot meu té refugiats ucraïnesos a casa 

seva. Diu que quan senten les notícies de la tele, 

ploren. Nosaltres a la parròquia podem pregar per 

ells, tots junts. Quan dic "tots" em refereixo a tots 

nosaltres, els parroquians, que moltes vegades 

marxen quan fem el Via Crucis dels divendres, i 

que sempre s'havia fet, com en moltes parròquies. 

També marxen quan fem el Sant Rosari. Penseu 

que el resem pel Sant Pare, per la Pau al món i pels 

malalts de la parròquia. El resem junts amb el 

seminaristes de Catalunya. 

L'altre dia va ser Sant Josep, aquest sant tan proper 

nostre, doncs quasi totes les famílies tenen un Josep 

a casa. És una gran diada, que també recorda al 

Seminari... tan important! A la parròquia es va fer 

la Col·lecta per a ells... doncs què faríem sense 

mossens? 

La germana Àngels Maeso (escriu a la fulla 

dominical) ens diu que Jesús ve al nostre encontre, 

i ens repeteix: "Jo estic amb vosaltres tots els dies 

fins a la fi dels temps" (Mt 28,20).  

Amics parroquians, no estem sols, tenim a Jesús, a 

Josep i a Maria amb nosaltres! 
 

Margarita Portabella 
 

 

 

CLUB DE LECTURA  
 

Dia 28 d'abril, a les 19'45h  
Parròquia del Pilar 
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HERMANDAD DE NUESTRA 

SEÑORA  DE LA PEANA  

EN BARCELONA              

================================ 

  PATRONA DE BORJA (ZARAGOZA) 

================================ 
 

Este año 2022, será para nuestra Hermandad un 

año de alegría e ilusión. Han sido  más de dos  

años, en los que esta  pandemia “nefasta” ha 

marcado nuestras vidas privándonos de aquello 

que forma parte de nosotros mismos. En 

nuestro caso la celebración en Barcelona  de la 

fiesta de la Virgen de la Peana, Patrona de 

Borja.  Desde 1958  año en el que se fundó la 

hermandad, nunca dejó de celebrarse y  los 

borjanos residentes en Cataluña nos hemos 

encontrado en el mes de Mayo para asistir a la 

Santa Misa y ante su imagen  darle gloria y 

honor tal como dice su himno. En los años 

primeros lo fue en la iglesia de San Juan De 

Dios, después en la capilla del Hospital Clínico 

y por último en esta nuestra Parroquia del Pilar 

en la que desde el año 2013 quedo entronizada 

en la cripta.  Este hecho nos llenó de alegría al 

ver cumplidas nuestras mayores aspiraciones 

como borjanos y aragoneses. La imagen de la 

Virgen de la Peana está junto al altar de la 

Virgen del Pilar. 

 

Visto que la pandemia viene remitiendo y que  

el contagio es menor, con las debidas 

precauciones, se ha decidido celebrar las fiestas 

tanto en nuestra Ciudad de  Borja como en las 

hermandades de Zaragoza y Barcelona.   

 

A través del VEUS queremos anunciar que,  EL 

DIA 15 DE MAYO (TERCER DOMINGO) a 

las 12 horas, en la cripta de la parroquia,  se 

celebrará la Santa Misa que será oficiada por 

nuestro Consiliario Mosén Ángel Jesús 

Navarro. En ella pediremos a la Madre Dios 

para que nos proteja y terminen  estas guerras 

cruentas  Finalizada la misa,  pasaremos a besar 

la imagen, le cantaremos el himno y 

ofreceremos a los socios un ramillete de flores.  

A las 14 horas tendremos la comida de 

hermandad. 

 

Para terminar queremos hacer mención a 

Mosén EUSEBIO RODRIGUEZ,  que hace 

poco tiempo nos dejó y  que durante muchos 

años fue consiliario de la hermandad.  Siempre 

estuvo con nosotros y nunca faltó a nuestros 

requerimientos. Asistió a todos los eventos  que 

hemos tenido a lo largo de los años.  Los  más 

importantes  nuestro cincuenta aniversario 

celebrado en la Residencia Madre Ràfols de las 

Hermanas de Santa Ana en  Vilafranca del 

Penedés y la entronización de la Virgen. 

Gracias Mosén Eusebio. ¡Nunca le olvidaremos 

y siempre le tendremos presente en nuestras 

oraciones! 

 

                                                         LA JUNTA 
 

 
 
 

VIDA CREIXENT 
 

 

 
La propera reunió dels grups de Vida Creixent: 

 Serà a Sant Eugeni el dimarts 12 d'abril a les 

17 h. 

 I al Pilar, el dimecres 13 d'abril a les 17'30h.  
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LA  SAINTE  CHAPELLE  
 i  LES RELÍQUIES  DE   
LA  PASSIO  DE CRIST 

 
Ens situem a inicis del segle XIII, quan Lluís 
IX de França va rebre una carta del darrer 
emperador llatí de Constantinoble en la que 
aquest, amb l’economia pràcticament 
asfixiada,  li oferia comprar la corona 
d’espines de Crist.  El rei conegut per la seva 
devoció, decidí comprar aquesta tan cobejada 
relíquia.                  
                                                                                                                                                                   
Estem en el segle on les relíquies de la passió 
de Crist eren un preuat objecte culte i la 
catedral o monestir que més en tingués, 
representava un poder econòmic més gran. 
Tot allò que es portà de les creuades era 
considerat sagrat: la corona d’espines, trossos 
de la Veracreu, claus de la crucifixió, sang de 
Crist, el calze del Sant Sopar, i també ossos de 
màrtirs etc. En realitat la mentalitat actual i 
els estudis fets, ens diuen que pràcticament tot 
no era real, però la fe que es predicava a l’edat 
Mitjana és basava en tot això.                                                                                                                   
La Corona arribà  el 1239 dins un arca de plata 
amb el segell de la seva autenticitat  i fou 
depositada a la capella de Sant Nicolàs al 
Palau Reial de París. El rei comprà relíquies de 
la Passió de Crist fins a reunir-ne deu i manà 
erigir una nova capella per guardar la seva 
apreciada col·lecció. Així el 1242 començà la 
construcció de la Sainte–Chapelle, que fou 
consagrada sis anys més tard, a residència de 
I’Ille de la Cité, que es destruí i avui en dia és 
el Palau de Justícia. 
 

La capella es pensà com un gran joier, per 
contenir les relíquies i és una meravella de 
l’art gòtic que en aquella època era el que 
estava en apogeu. El domini de la tècnica va 
propicià aixecar l’estructura com l’esquelet i 
omplir les grans obertures amb unes 
impressionants vidrieres de colors. La Llum 
del sol per a la majoria de les antigues 
civilitzacions era déu, en aquell moment, la 
llum blanca del sol era el símbol de Déu, que 
es converteix a l’interior, per oferint-se als 
homes, en uns vitralls de rics colors, creant 
una atmosfera molt espiritual.  Consideraven 
que la corona d’espines de Crist, instrument 
de martiri, com l’origen de la salvació,  ja que 
Crist va morir per redimir els pecats de la 
humanitat. Aquesta relíquia era important 
perquè a més representava el  Regne del cel 
que es traspassava a la sobirania reial, per tant 

a la pròpia Corona francesa i l’origen diví del 
seu poder ( són reis per Gràcia divina...). Va 
desafiar el poder eclesiàstic ja que la 
monarquia dotà al seu clero d’autonomia 
respecte al bisbe de París. 
 
Lluís XIX, era molt devot, passava llargues 
hores a la Sainte-Chapelle postrat davant les 
seves relíquies, pregant, pel que fou molt 
criticat ja que dedicà el seu regnat a l’oració, 
l’ascetisme i les creuades. El rei va pertànyer a 
l’ordre Franciscana seglar i practicava molts 
actes de pietat com compartir la seva taula 
amb leprosos, rentar els peus als pobres el 
Dijous Sant etc. convertint la Sainte-Chapelle 
en el seu refugi espiritual. 
                                                                                                                                                                                 
Morí 1270 a Tunísia durant la octava Creuada 
i  fou enterrat a París a l’església de Sant 
Denís. Trenta anys després fou canonitzat per 
Bonifaci VIII. Més tard, el 1306, el seu net 
Felip IV, va traslladar el seu cap a la capella 
que va fer construir Sant Lluís i l’exposà dins 
una urna com una relíquia més. 
 
La capella  concordant  amb les relíquies 
guardades de la vida i Passió de Jesucrist i 
dels reis bíblics i cristians que hi estan molt 
representats de tal forma, que la monarquia 
francesa  queda lligada a l’estirp de Crist i 
situada al nivell de sants i profetes. Els 750 m2 
de vitralls són una bíblia il·lustrada, dins una 
gran i esplèndida caixa de vidre que és la 
capella.  Destruïda parcialment  durant la 
Revolució Francesa, actualment està 
restaurada tal i com és va edificar. 
 
Visitar-la i contemplar-la llargament, en 
silènci és una experiència espiritual i mística 
del Déu creador i del Crist que morí per salvar 
la humanitat. 
   

 Montse Carreras 
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Ucraïna   
Benvolguts amics del VEUS. Fa un mes que 

us vaig parlar de la meravellosa relació de la 

música amb la primavera i avui he de parlar 

d’un altre tema radicalment diferent, i que 

lamento haver-ne de parlar, però crec que 

no el puc obviar.  Avui, quan escric aquestes 

línies, fa 20 dies que el món s’ha capgirat  i 

ara encara no tenim veritables garanties de 

que es trobi una solució pacífica que pari 

aquest desgavell. No vull donar cap culpa a 

ningú però tot això no s’hauria produït sense 

que un irresponsable hagi provocat la 

primera guspira. Desgraciadament el mal ja 

està fet i ara ho paguen centenars de milers 

de persones. És horrorós però ja sabeu que 

com a bons cristians el primer que podem 

fer és pregar per que això s’acabi el més 

ràpid i de la forma menys dolorosa possible. 

Que així sia! 

Com amants de la música, el que també 

podem fer és cantar els himnes més adients 

per aconseguir la pau i la fraternitat de tots 

els implicats siguin del color que siguin. 

Particularment jo us proposo obres del 

compositor rus Dmitri Bortniansky (1751 – 

1825) nascut a la població de Glukhovo 

(Ucraïna), abans que el gran mestre Glinka i 

per descomptat del grup dels cinc.  Va 

escriure vàries òperes, entre elles La Festa 

del Senyor, molta música mística i pietosa, 

con la Cantata Ave Maria (1774), Salms 

ortodoxes i Melodies religioses. Nosaltres 

cantem una cançó litúrgica titulada Tibie 

Paiom que és molt dolça i senzilla. 

Es possible que algú de nosaltres també 

pugui acollir a alguna persona o família que 

hagi fugit del infern, que sempre és una 

guerra. Segur que el Senyor li pagarà amb 

escreix el que pugui fer per ajudar-los. És el 

que nosaltres creiem i hem de fer si es 

presenta la oportunitat.  

Que el Senyor ens il·lumini i ens protegeixi!! 
 

Antoni Garcia Pascual 
 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

ABRIL DE 2022 
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  

       

       

1 dvs St. Hug 

2  dss St. Francesc de Pàola 

3 DMG Vè de Quaresma 

4 dll St. Plató 

5 dm St. Vicenç Ferrer 

6 dmc St. Marcel·lí 

7 djs St, Joan Bap. de la Salle 

8 dvs St. Joan d'Organyà 

9 dss Sta. Maria de Cleofàs 

10 DMG DE RAMS 

11 dll Dilluns Sant 

12 dm Dimarts Sant 

13 dmc Dimecres Sant 

14 djs DIJOUS SANT 

15 dvs DIVENDRES SANT 

16 dss DISSABTE SANT 

17 DMG PASQUA RESURRECCIÓ 

18 dll Dilluns de Pasqua Florida 

19 dm Octava de Pasqua 

20 dmc Octava de Pasqua 

21 djs Octava de Pasqua 

22 dvs Octava de Pasqua 

23 dss Octava de Pasqua 

24 DMG II de PASQUA 

25 dll St. Jordi, patró Catalunya 

26 dm St. Isidor 

27 dmc MD Montserrat , patrona CT 

28 djs St. Pere Chanel 

29 dvs Sta. Caterina de Siena 

30 dss 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) 
Domingo 24 de abril: Misa con la Cofradía de Valvanera, 
a las 12h en la Cripta. 
 

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 podrien 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  
Nuevo Tel. 935026473 

 

 

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/

