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Mn. David Abadías, nomenat 

bisbe auxiliar de Barcelona 

 

L’ordenació episcopal tindrà lloc el 25 de 

març, a la basílica de la Sagrada Família de 

Barcelona 

El papa Francesc ha nomenat el prevere David 

Abadías i Aurín bisbe auxiliar de Barcelona. El 

nomenament s’ha fet públic el dimarts 14 de 

febrer de 2023, a les 12.00 h., i així ho ha 

comunicat la Nunciatura Apostòlica a la 

Conferència Episcopal Espanyola. L’ordenació 

episcopal tindrà lloc el proper dissabte, 25 de 

març, a les 11.00h, a la basílica de la Sagrada 

Família. 

Perfil biogràfic 
El Dr. David Abadías i Aurín va néixer a 

Barcelona el 31 de juliol de 1973. És llicenciat 

en Teologia, especialitat Sagrada Escriptura, per 

la Facultat de Teologia de Catalunya, i en 

Història de l’Església per la Facultat d’Història 

Eclesiàstica de la Pontifícia Universitat 

Gregoriana de Roma. És doctor en Història de 

l’Església per la Pontifícia Universitat 

Gregoriana de Roma. 

El bisbe electe de Barcelona va rebre l’ordenació 

sacerdotal el 13 de desembre de 1998. El 

ministeri sacerdotal l’ha desenvolupat al Bisbat 

de Terrassa. En l’actualitat, és arxiprest de 

Mollet del Vallès (Bisbat de Terrassa) i rector de 

la parròquia de Sant Vicenç (Mollet del Vallès, 

Bisbat de Terrassa). 

Ha estat degà de la Facultat Antoni Gaudí 

d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes 

(FHEAG) des de l’any 2016 fins al 2022; 

professor d’Història de l’Església Medieval 

(FTC i FHEAG) de Metodologia i Fonts 

Històriques (FHEAG) i de Cultura i Cristianisme 

a l’edat moderna i contemporània (FHEAG). Ha 

estat el Cap del Departament d’Història de 

l’Església de la FTC (fins 2014), i cap de 

Publicacions de la FTC i de la FHEAG, a més de 

coordinador acadèmic de la FHEAG (fins 2016). 
 

  

AFORISME 
 

“La vida són èpoques,  
potser moments,  
que tenim força  
i vitalitat i empenta… 
 
Però cal saber afluixar  
i mesurar, 
que en certs moments 
no serem gaire cosa 
(encara que volguéssim),  
i  només el nostre Déu  
cristià 
ens pot fer ésser » 

 

Victor Garcia Toldrà 
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de març de 2023: 
 

Per les víctimes d'abusos  
Preguem pels qui pateixen a causa del mal rebut 
per part dels membres de la comunitat eclesial: 
perquè trobin a la mateixa Església una resposta 
concreta al seu dolor i patiment. 
 

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. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             Keith Emerson 
 

S'acostuma a parlar dels Emerson, Lake and 
Palmer, com un trio de "Rock simfònic" que te 
precedents a finals dels anys seixanta: "Moody 
Blues", "Procol Harum", i el mateix Emerson amb 
"The Nice", ubicat amb prestigiosos organistes del 
Jazz, com Jimmy Smith o Brian Auger, de gran 
qualitat, o Steve Winwood... 
El tema era que en començar els anys setanta molts 
grups incloïen un harmònium u orgue dins dels 
grups. Els més carismàtics eren Emerson, Rick 
Wakeman i Jon Lord. 
Plantejo per separat a Emerson per dos motius: 
Primer: perquè va incorporar els tradicionals piano 
i orgue d'altres teclats elèctrics, com el "Moog" i el 
"Mellotron".: aquests instruments donaven una 
intenció diferent del seu virtuosisme. 
Segon: Palmer acompanyava molt bé amb la 
bateria. Lake componia una mica "dolç", cursi, 
amb una veu molt maca. 
Però qui marcava un avanç en la música i un 
virtuosisme diferencial era Emerson. 
Capaç d'adaptar Bartok, Mussorgski, Copland i 
Ginastera, sense problemes. El tema fonamental 
seria: Per què no va ser concertista de piano 
clàssic? 
Misteri: La tècnica la tenia tota. 
En l'àlbum "Works" Volum I va compondre un 
concert per a piano i orquestra amb un bon 
coneixement orquestral. 
Una gran versió dels "Quadres d'una exposició", de 
Modest Mussorgski, rus. 
Emerson, Lake and Palmer eren molt bons tots tres 
però encaixats d'una manera desigual. Emerson, 
potser va pensar que faria més diners i èxit en el 
món del Rock i això ho explicaria. I la seva música 
es va escriure entre 1970 i 1980. 
Rock no és saviesa musical... però ell en sabia 
molta. 
 

Víctor García Toldrà 
 

 

 
 

MISSA ARXIPRESTAL  
DE QUARESMA 

El dissabte dia 18 de març la missa es farà 

a Sant Josep Oriol a les 19:00 h amb totes 

les parròquies. No hi haurà missa ni al Pilar 

ni a Sant Eugeni!!!!!! 

 
 

BAPTISMES 
 

 Fora de casos urgents o de 

necessitat, els baptismes s'ajornen 

fins als dies de Pasqua 
 

Baptismes durant el mes de febrer de 
2023: 

 Ona Pedemonte Baraldés 
 Lluc Prieto Vidal 
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Ja ha passat un any 
 

Ja ha començat el temps de quaresma i s’ha 
acomplert un any de guerra a Ucraïna. Les 
circumstàncies són molt semblants a les dels 
primers temps, però ara les esperances de 
que això es podria resoldre d’una manera 
ràpida i amb bona voluntat, s´han esvaït. No 
veiem manera de que cap persona pugui 
convèncer al lieder rus de que permeti trobar 
solucions dignes per que les dues parts 
signant un alto al foc que eviti la continua 
sangria dels dos exercits confrontats, i els 
conseqüents desastres del les poblacions 
afectades.   
Les úniques coses que em donen esperança 
es veure la quantitat de refugiats del país que 
refan les seves vides acollits per persones de 
bona voluntat a molts països de Europa i 
principalment en pobles i  ciutats espanyoles, 
entre les que hi ha també moltes famílies 
catalanes. Confiem que els que ho vulguin, 
puguin tornar a les seves llars quan el 
conflicte estigui resolt. És una de les obres de 
misericòrdia més dignes de lloar. 
Per altre banda em sembla que els que ens 
anomenem cristians  no preguem amb prou 
fermesa i humilitat per merèixer que el 
conflicte es solucioni d’una manera senzilla i 
no cruenta com tots voldríem. Confiem que si 
tots hi posem el nostre granet d’oració, amb 
tot el cor, ara que estem en temps de 
Quaresma i pregària, el conflicte pugui agafar 
un altre caire més fraternal. Que així sia. 
 

Antoni García 

 

 

CLUB DE LECTURA  
 

Dia 23 de MARZO, a las 19'45h  
Parròquia del Pilar 

 

 
 

Estimats feligresos,  
 

Us volem demanar un favor: que si us poguéssiu 

asseure en els bancs del davant i no us quedeu al 

darrere perquè passa que quan contestem al 

mossèn no se sent res des de l'Altar o l'ambó. 

 

És una pena que ara que tenim l'oportunitat de 

contestar al capellà, que és la manera de poder 

participar més a la missa, no es noti. 

 

Dona la sensació que es va a missa per obligació i 

no per devoció. Us agraïm la vostra col·laboració. 

 

També us volem assabentar que tots els dimecres, 

a les 5 de la tarda, fem unes reunions que són molt 

distretes, fem diferents coses i també fem sortides 

a visitar llocs. És obert per tothom, lògicament per 

majors de seixanta anys i jubilats. 

Rosa Arissa 
 

 

CELEBRACIÓN PENITENCIAL 
 Será el lunes santo, día 3 de abril, a las 

20h en la parroquia de Sant Eugeni. 

 La celebración será conjunta para las 

dos parroquias. 
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CREIEM, SABEM, POTENCIEM… les 
possibilitats del món de la literatura infantil i 
juvenil. 
Per aixó hem cregut oportú començar un nou 
projecte solidari col·laborant amb Càritas 
Diocesana. 
Com si fos un llibre, del que anirem escrivint 
les pàgines dia a dia. 
Per sortir a la llum un llibre, necessita molts 
col·laboradors, així mateix i de mica en mica 
si Déu vol, sortiran a la llum les moltes 
possibilitats i il·lusions que tenim des de la 
Biblioteca del Far de Contes. 
De moment estem escrivint el primer capítol: 
Cada dijous anem a un pis d’acollida de 
Càritas, i expliquem un conte amb activitat, a 
les mares del nens i nenes que hi habiten. Els 
hi deixem uns quants contes amb la finalitat 
de que les mares, durant la setmana els hi 
expliquin elles als seus fills, i a la setmana 
següent els canviem per uns altres, tot 
intentant engrescar per a que puguin 
descobrir tot el potencial dels contes, així com 
el gust per la lectura i el desenvolupament a 
nivell cognitiu i emocional. 
En aquest projecte (com en un llibre) s’hi 
podran escriure molts capítols i molts 
col·laboradors, per tirar endavant. 
Esteu convidats a ajudar a que pugui arribar a 
ser un llibre de moltes pàgines. 

 

 

 
 

Propera reunió de Vida Creixent: 

A Sant Eugeni, dimarts dia 14 a les 17h 
A St. Eugeni grup 2: últim dijous de mes 
Al Pilar, dijous dia 9 a les 17'30h   
           
Som membres del Moviment de Vida 

Creixent i crec que es un bon moment de  

reflexionar els nostres lligams. La necessitat  

que tenim de sentir-nos vinculats a aprendre 

a ser lliures,  aprendre a assumir  les pròpies 

responsabilitats i valors  Siguem on siguem i 

ens trobem on ens trobem es important veure 

els lligams de relació. Tothom s’hauria de 

poder sentir vinculat a una comunitat , un 

lloc on sap que parles i ets escoltat un lloc en 

que estàs disposat a acollir l'experiència de 

vida dels altres. Et sents respectat, mes 

encara, estimat,  i saps que tu pots estimar. 

 

Tota comunitat creient és como una família. 

El grup de Vida Creixent és como una petita 

comunitat fraternal d’amistat, d’espiritualitat 

i d’apostolat. Tot això. Forma part de la 

família humana , a on amb Jesús seguint 

l’evangeli creixem, ens fem forts en la fe, i 

saben que Déu ens estima . Us esperem.    

 

AMELIA INGLÈS 
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BARTOLOME  ESTEBAN MURILLO  

 

El 31 de desembre de 1617, era un dia com 

tants d’altres a la pròspera ciutat de Sevilla: els 

galions arribaven pel Guadalquivir fins als 

peus de la Torre del Oro, on descarregaven les 

seves mercaderies, l’or i la plata que portaven 

de les Índies.  Però als Murillo els va néixer un 

fill Bartolomé Esteban.  Era una família de 14 

germans, i ell fou el benjamí. Als 9 anys perdé 

el pare i als pocs mesos la mare, fent-se càrrec 

d’ell, l’Ana una germana gran que el va portar 

a treballar al taller de pintura d’un parent: Juan 

del Castillo. La seva infància i joventut estan 

marcades per la flota de les Índies i els galions 

de la Xina i d’allí sortien naus amb els seu 

quadres per a les Esglésies del Nou Món. 

 

Està considerat un dels millors pintors del 

barroc, per la seva manera de pintar la 

religiositat de l’ època. És cert que Murillo és 

el gran creador de la imatge amable de la 

Contrareforma. Ell rebutja el tipus de pintura 

de la seva època, els martirologis i les  

històries de l’Antic Testament, donant una 

altra imatge més dolça, amable i compassiva 

de manera que els creients hi trobessin una 

religiositat salvadora. Un món místic que no 

fes por sinó que poses remei al patiment de la 

vida, al terror de les epidèmies, la fam, i la 

misèria de l’època. Els seus  preciosos àngels i 

les  Immaculades dolces i càndides amb una 

aureola de bondat infinita, són pintures que 

anys després de tantes repeticions, es 

consideraren com a passades de moda, per 

l’abús que d’elles se’n va fer en banals  

estampetes que canviaven la real intenció del 

pintor i fent-les veure com les d’un artista tou i 

cursi. Posteriorment el nacional catolicisme 

atrapa l’imaginari de la seva pintura religiosa 

fins a convertir-la en un “kitch” per a 

devocionaris i beates, quan la seva pintura està 

exhibida en els més importants museus de tot 

el món, i és considerada com de les millors del 

barroc de tot Europa. 

 

Però no nomes ens va deixar pintura religiosa, 

sinó que també tenim pintura profana.  Ens 

ofereix pintura d’un caire molt sensual, que ha 

despertat  polèmiques en el món del crítics 

d’art, ja que alguns d’ells el van titllar d’entrar 

dins un món eròtic, pel  seu atreviment  en 

aquella època,  la Contrareforma, on tot estava 

controlat pel Sant Ofici. Per tant podem pensar 

que la pintura pot variar en funció dels ulls del 

que la mira. Entre elles “Dones a la finestra”, 

dues noies somrients ens miren, quan en 

aquella època mai les dones “decents” miraven 

per la finestra sinó darrera de gelosies per 

veure sense ser vistes.  També gaudim de 

pintura costumista, com  el “Jove Captaire”, 

un noi dins la misèria del moment, que Murillo 

va immortalitzar com a personatge quotidià de 

la seva ciutat en una pintura plena de llum i 

vida que està al Museu del Louvre a París. 

 

Va treballar durant tota la seva vida i va 

morint també treballant. El 1682, cau de la 

bastida des de la qual està pintant “ Les 

Esposalles de Santa Catalina”, per als 

caputxins de Cadis. Va morir a Sevilla després 

d’una llarga agonia  agreujada per una hèrnia 

que ja patia.  

                                                                                                            

Recorrent Sevilla trobem a Murillo arreu, la 

llum que hi ha als seus quadres i aquell 

clarobscur que simbolitza el món barroc, ple 

de foscors, però també la claror celestial de les 

seves Immaculades 

 

 I torno a parlar d’un altre pintor !!!  però ja 

coneixeu la meva passió per la pintura i l’art 

en general, no hi puc fer-hi més, la transmeto 

pensant que molts dels que hem llegiu també 

                                                                  
Montse Carreras 
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Celebració del centenari  

dels Amics dels Goigs 
 

 
 

"Amics dels Goigs, Orfeó Laudate i 

feligresos de Sant Eugeni I, papa, 

abans de fer un petit pica-pica de 

celebració" 

 

¡UN "JAMONCITO" PARA EL PAPA! 
 

El pasado día 13 de febrero recibí una llamada del 

papa Francisco para agradecerme el nuevo 

jamoncito que le envié con motivo de la audiencia 

que nos dispensó el pasado 28 de enero. 

En una carta posterior me comentaba el Santo 

Padre que él pone el jamón a disposición de las 

personas que almuerzan en la Residencia Santa 

Marta del Vaticano, y que especialmente les gusta 

a los Gendarmes del Vaticano. 
 

Le dije que como son tantas personas para 

compartirlo que junto con algunos feligreses del 

Pilar hemos comenzado la iniciativa "Un 

jamoncito para el papa", consistente en ir 

recogiendo aportaciones voluntarias, y cuando 

dispongamos de fondos iremos comprando y 

enviando un jamón para que puedan seguir 

disfrutando de ese excelente producto ibérico. 
 

Es una iniciativa sencilla, que el papa recibe con 

"gracia" y que abrimos a todos aquellos que 

queráis colaborar. Si lo queréis hacer 

anónimamente podéis hacer vuestras aportaciones 

a través del datáfono para tarjetas de crédito que 

está al inicio de la capilla del Magníficat. Pero 

también lo podéis hacer con transferencia al 

número de cuenta del Banco de Sabadell:  

ES76 0081 5084 0300 0151 8652 
 

Si al Santo Padre le hace feliz, ¡a nosotros 

también! ¡Os invitamos a participar! 
 

 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

MARÇ DE 2023 
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 Sta. Antonina 

2  djs Sta. Agnès de Praga 

3 div St. Medir 

4 diss St. Casimir 

5 Diu Ii  de Quaresma 

6 dll St. Oleguer 

7 dmt Stes. Perpètua i Felicitat 

8 dmc St. Joan de Déu 

9 djs Sta. Francesca Romana 

10 div Sta. Mª Eugènia Milleret 

11 diss Sta. Àurea 

12 Diu III de Quaresma 

13 dll 10è Aniv. Elecció pp Francesc 

14 dmt Sta. Florentina 

15 dmc Sta. Madrona 

16 djs Sta. Eusèbia 

17 div St. Patrici 

18 diss St. Ciril de Jerusalem 

19 Diu IV de Quaresma 

20 dll St. Josep, espòs de Maria 

21 dmt Sta. Fabiola 

22 dmc Sta. Lea 

23 djs St. Josep Oriol 

24 div Sta. Caterina de Suècia 

25 diss Anunciació del Senyor 

26 Diu V de Quaresma 

27 dll Sta. Lídia 

28 dmt St. Sixte 

29 dmc Sta. Beatriu 

30 djs St. Quirí 

31 div St. Benjamí 
 



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 

 

 

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) Dia 26 març: misa con la 
Cofradía de Valvanera en el Magnificat. 
 

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 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. 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/

