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HORARIS D'ESTIU 

A L'AGRUPACIÓ APARROQUIAL 
 

 

MES DE JULIOL 2017: 
- Laborables de dilluns a divendres:  

 Missa de 19 h al Pilar 

 Missa de 20 h a Sant Eugeni 

- Dissabtes i vigílies de festiu: 

 Missa de 19 h al Pilar (català) 

 Missa de 20 h a Sant Eugeni 

(castellà) 

- Diumenges i festius. 

 Missa de 11h (català) al Pilar 

 Missa de 12h (castellà) a Sant 

Eugeni 

 
 

 
MES D'AGOST 2017: 
- Laborables de dilluns a divendres:  

 Missa de 19 h al Pilar DIMARTS I 

DIJOUS 

 Missa de 20 h a Sant Eugeni 

DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES 

- Dissabtes i vigílies de festiu: 

 Missa de 19 h al Pilar (català) 

 Missa de 20 h a Sant Eugeni 

(castellà) 

- Diumenges i festius. 

 Missa de 11h (català) al Pilar 

 Missa de 12h (castellà) a Sant 

Eugeni 

Dos nous bisbes auxiliars 

per a la nostra diòcesi 

 

El proppassat dilluns dia 19 de juny 

l'Arquebisbat de Barcelona anunciava que els 

preveres Mn. Sergi Gordo (Barcelona) i Mn. 

Antoni Vadell (Mallorca) han estat designats 

pel Sant Pare com a nous bisbes auxiliars de la 

nostra diòcesi. 

 

Ens omple d'immensa alegria poder disposar ja 

de nous bisbes que ajudin en la tasca episcopal 

al nostre estimat arquebisbe i nou cardenal 

Mns. Juan José Omella, i encara més que 

s'hagin designat uns preveres tant estimats i 

considerats en les seves dues diòcesis. 

 

Enhorabona Mns. Sergi i sigueu benvingut 

Mns. Antoni!  I que Déu us beneeixi!  
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de juliol 2017: 

 Els allunyats de la fe cristiana. 

 Pels nostres germans que s'han allunyat 

de la fe, perquè, a través de la nostra 

pregària i el testimoni evangèlic, puguin 

redescobrir la proximitat del Senyor 

misericordiós i la bellesa de la vida 

cristiana. 

Intencions del Sant Pare, mes d'agost 2017: 

 Pels artistes. 

 Pels artistes del nostre temps, perquè, a 

través de les obres de la seva creativitat, 

ens ajudin a tots a descobrir la bellesa de 

la creació. 

Al Pilar: Es resa el Rosari de dilluns a divendres a 
les 19,20 hores, i exposició del Santíssim cada 
primer divendres de mes, l'Exposició dels dimecres 
es reprendrà amb el nou curs escolar al setembre. 
Església oberta cada dia feiner de 10 a 13 h. 
(excepte dilluns i durant tot el mes d'Agost)  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 de 
cada dilluns tornarà al setembre. Capella del 
Santíssim oberta per a l’oració i visita espiritual 
cada dia laborable de 9’30 a 20’30 hores. Al mes 
d'agost la capella romandrà tancada als matins. 
 

 

PASTORAL DE LA SALUT 
 

La persona quan està malalta necessita un 
acompanyament espiritual i afectiu per soportar 
positivament aquest moment feble. 
La pastoral de la salut ofereix aquest servei 
d'acompanyament de visites a malalts i 
persones d'edat avançada als que se'ls hi porta 
la comunió si ho demanen. Aviseu al despatx 
parroquial sobre persones que vulguin se'ls 
pugui visitar. 

 
 

A PROPÒSIT DE 

GEORGE MICHAEL 
 

 

George Michael va ser una referència dels 
anys 80, i objecte de molts videoclips,... 
amb ulleres fosques, barba una mica 
deixada i amb una creu a l'orella...  
Pocs dies després de la seva mort jo vaig 
entrar a un bar, i per la tele passaven una 
actuació seva. Tot ben normal quan acaba 
de morir una persona ben coneguda. Però 
algú en veure aquelles imatges l'hi va 
sortir de ben endins un comentari letal i 
absolutament impresentable: "George 
Michael, un gay menys!"  
Jo m'estava prenent un refresc. I vaig 
considerar que hi ha comentaris absurds i 
improcedents, els quals tenen una sola 
resposta  possible: La no-resposta, el 
silenci menyspreador. 
Però també, i degut a la gravetat d'aquella 
ofensa (pòstuma), a mi, després d'intentar 
pair allò, em remeté a referències i dubtes: 
1- Qui i com hom va formar-se per dir una 
cosa així? 
2- Potser creu que ha tret profit del seu 
ofici, o de la seva escola, o de la seva 
universitat? 
3- No hi ha un criteri clar, unànime o 
majoritari de quins valors cal defensar 
sempre ?... 
Tot i així, al final em vaig sentir sense 
forces per respondre-li... Potser no vaig fer 
el que calia.... 
 

Víctor García Toldrà  
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Reflexions d’Estiu 
Viure en comunitat cristiana es viure en nom i en 

l’Esperit del Senyor juntament amb altres persones 

que han estat cridades per el mateix. Compartir la 

fe implica una relació amb els altres. Tots som i 

hem de ser envers els altres generadors d’un fons 

de confiança. I aquesta funció educadora és bàsica 

en tota comunitat. Es motiu de goig, pertànyer a 

una comunitat en la qual anem comprovant que a 

poc a poc van desapareixen les nostres 

desconfiances alhora que es van solidificant les 

nostres confiances. 

Aquesta confiança significa força per a creure i es 

manifesta per mitjà de tres trets que constitueixen 

l’itinerari creient de cadascú. 

PARTINT, superant obstacles, tornant a començar, 

avançant….. 

COMPARTINT les necessitats del altres per sobre 

de les conveniències pròpies. 

REPARTINT, es a dir, oferint gratuïtament el que 

hem rebut de franc. 

AMELIA INGLÉS 

 

VIDA CREIXENT  es reprendrà al setembre!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CORAL ESTEL 
 

El concert que en principi s’havia pensat per 
el mes de juny ha quedat ajornat per el proper 
dijous 6 de juliol. Així aquest mes de juny hem 
acabat el assajos d’aquest nou programa que 
hem preparat i també hem convocat  
l’assemblea anual preceptiva. 
 
Llavors el dia 6 de juliol farem l’acabament de 
la temporada assistint i acompanyant els 
cants de la missa de set, i seguidament farem 
el concert de final de curs, dedicant-lo a la 
companya contralt Rosa Segú Gasó, que 
durant tants anys ha estat participant i 
col·laborant amb la Coral, i que ara ha pres la 
decisió de jubilar-se. 
El seu record romandrà present amb tots 
nosaltres sempre que cantem, i esperem que 
encara ens puguem trobar en futures 
cantades. 
 
Acabarem la jornada amb un sopar de 
germanor en el que ens desitjarem un bon 
estiu, i que és exactament el mateix que 
volem per a tots vostès des d’aquestes línies 
de ressenya de la vida de la Coral. 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                       

BAUTIZOS el tercer sábado de cada mes en 
Sant Eugeni. Próxima fecha: sábado 15 DE 
JULIO. Acogida de bautizos el lunes 10  a las 
20.00 h.  En la parroquia del Pilar, según 
demanda y disponibilidad. 
 

CATEQUESIS  
Las inscripciones para la catequesis se 
llevaran a cabo a finales del mes de 
septiembre. Los días y horas se comunicaran 
en el Veus de septiembre. 

 

SAGRAMENTALS 

JUNY 2017 
 
 

BAPTISMES: 

 Aira García Ferran 
 Oriol García Ferran 
 Aleix Queraltó Ruiz 
 Francesc Valverde Carrique 
 Lia Lam Tian 
 Sarah López Ballesteros 
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Retalls d’una conferència 
 

“Cristianisme segle XXI”, en commemoració del 500 
anys, en que Martin Luter va donar a conèixer la seva 
Reforma de l’ Església, ha programat conferències 
sobre les diverses maneres d’interpretar aquest fets. 
He assistit a alguna  que m’ha semblat 
interessantíssima per entendre aquells esdeveniments 
des d’un punt de vista dels cristians d’avui en dia. 
 
El títol “Les reformes, conflicte religiós, conflicte 
cultural o conflicte polític?” impartida per l’ eminent 
antropòleg, teòleg, escriptor, historiador, el monjo de 
Montserrat LLUÍS DUCH, conegut per la seva saviesa i 
extensa bibliografia, que em va semblar esplèndida i 
entenedora. Ara voldria intentar  reflectir-la el millor 
possible perquè penso que podria ser un escrit  un xic 
aclaridor de les vessants i les causes d’aquells fets. 
 
Al 1517 Luter va plantejar una necessària Reforma de l’ 
Església Catòlica, no fou el primer moviment reformista 
ja que des de la baixa edat mitjana s’ havien produït 
molts moviments reformistes en la mateixa direcció, 
però la majoria van fracassar. I tampoc fou una sola 
Reforma, sinó vàries. La ruptura va avançar en les dues 
maneres d’entendre la relació personal amb Déu, la 
societat, la política i el poder, que encara subsisteixen 
entre les diferents cultures: la de l’ Europa del Nord i la 
Mediterrània. 
 
Reformes, i que en queda? Luter i Calvino només? No, 
d’altres: l’anglicana, l’anabaptista, etc. Luter era un 
monjo agustinià alemany  teòleg i humanista, Calví era  
francès, teòleg i jurista. Només cal veure els seus 
retrats per copsar  la diferència de caràcter. Aquestes 
Reformes del segles XVI eren fonamentals a Europa i en 
els dos sentits el positiu i el negatiu i la Contrareforma 
les volgué rebatre. Aquesta posició va donar pas a les 
Guerres de Religió, per exemple la dels 30 anys que 
finalitzà amb la pau de Westfàlia, on s’acorda que la 
religió que adoptés el príncep elector de cada estat,  
seria  la del seu territori. Al Mediterrani els prínceps i 
els reis continuen sent catòlics, aquesta divisió encara 
marca la cultura i l’economia d’ Europa. 
 
El segle XV, és de tardor, trist, pessimista i molt 
complicat per a l’ Església. La Reforma vol instal·lar la 
forma ideal del cristianisme: vol retornar a la del inicis, 
l’apostòlica. I un dels motius és que la pietat de l’edat 
mitjana era quasi inexistent, amb un deliri col·lectiu i 
amb profecies de la fi de món. Hi ha fam i epidèmies, 
que contribueixen a l’expansió de les relíquies i les 
indulgències. La construcció de la Basílica de Sant Pere 
és una de les justificacions de les indulgències, sens 
dubte una qüestió purament econòmica i d’ostentació 
més que espiritual. Centre Europa tenia un marc 
desigual, desorganitzat i les Reformes varen triomfar 
perquè donen als prínceps independència de 
l’emperador i de Roma. Al països del sud els problemes 

eren d’altres: “La qüestió sacerdotal”. L’alt clergat: 
nobles, amb rendes importants, varis bisbats, benestar 
econòmic i favors dels reis. El baix clergat: poca 
formació intel·lectual i espiritual, molts no entenien la 
Missa, perquè sabien poc llatí, vida pobre ratllant la 
misèria. Els monestirs es van esforçar per corregir, en la 
mesura que pogueren, la situació.  La Teologia, era 
molt precària, de manual, amb disputes teològiques 
dominades per la retòrica que no solucionaren res.  
Luter serà qui ho revertirà, ajudat també per l’ascensió 
de la burgesia que pren el poder econòmic i de 
representació i és atreta per la Reforma. 
 
Luter fa de la lectura individual un fet essencial de la 
Reforma. Tradueix la Bíblia a la llengua vulgar, en el seu 
cas l’alemanya, ajudat per la invenció de la impremta. 
Luter té 6 impremtes que treballen per als seus escrits. 
 
Luter no tolera l’escolàstica, però d’altres uns anys més 
tard la tenen present a les universitats. Luter diu que 
l’home com a ésser finit va cap a l’ infinit, cosa que 
Calví nega. Luter ens explica que l’home s’apodera de 
l’obra salvadora de Crist, buscant un Déu que li agradi 
(en alemany diu “lustig” alegre) i que sigui el seu 
Salvador. Aquest és Crist que es fa nostre pel seu no 
res, perquè es fa home com nosaltres i en ell trobarem 
la salvació. La interpretació bíblica és similar en aquests 
dos reformadors.  Luter, quan aconsella la lectura 
individual és perquè la Bíblia no és el que ens diu a 
nosaltres (en grup) sinó a cada u personalment. L’ésser 
humà està assetjat per la por als conflictes i prefereix 
seguretat a llibertat i aquesta la troba en les pàgines de 
la Bíblia dirigides a ell personalment. 
 
La conferència va ser molt més complexa i rica en 
conceptes teològics, però això és una síntesi del que 
vaig entendre més bé i m’ha servit per reflexionar 
sobre els nostres germans que estimen Jesucrist des 
d’un altre concepció però que l’estimen igual que 
nosaltres.  
Resem junts perquè cessin les discrepàncies i puguem 
fer plegats, una sola Església com voldria el Salvador de 
tots els homes. 

Montse Carreras 
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CLUB DE LECTURA 
 

Durante los meses de Julio y Agosto vamos a 
interrumpir las sesiones, que se reanudarán el 
día 14 de Septiembre. En dicha sesión, como 
de costumbre a las 19,45 horas, se comentará 
el libro: 

 
En 1985, durante una terrible tormenta, Kurtz 
Schaltzmann, Markus Baumgartner y su hermana 
Evi son brutalmente asesinados  en el Bletterbach, 
un enorme cañón tirolés cuyos fósiles cuentan la 
historia del mundo. Treinta años más tarde, 
Jeremiah Salinger, un documentalista estado-
unidense recientemente instalado en una aldea de 
la zona junto a su mujer Annelise y su hija 
pequeña, se obsesiona con ese caso nunca 
resuelto. Todos a su alrededor, desde su suegro 
Werner, exdirector del Socorro Alpino y uno de los 
hombres que descubrieron los cuerpos mutilados, 
hasta la propia Annelise, son sospechosos de 
alguna manera y nadie desea remover el pasado. 
Sin embargo, es como si aquel sangriento 
acontecimiento arrastrara una maldición y en el 
Bletterbach hubiese despertado algo espantoso, 
tan antiguo como la misma tierra, que se creía 
desaparecido. 
¿Podrá Salinger descubrir la verdad y sobrevivir a 
ella?. 

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 ¡¡ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CAFÉ AMB LA BÍBLIA 
 

 
 

 

Retornarà al mes de setembre!! 
 
 

CINE FORUM 

PARRÒQUIA DEL 

PILAR 
 

 

Tornarà passat l'estiu!!! Bones vacances!! 
 

        
 
 
 

ESPACIO DE REFLEXIÓN 
 

…Dichosos los limpios de corazón , 

porque ellos verán a Dios… (MT 5, 8) 

 

Bienaventurados aquellos a quienes Tu 

palabra, Señor, arranca de sus 

corazones las vigas del odio y del 

desprecio, Sus ojos, así limpios, verán a 

Dios. 
 

Julio y Agosto de 2017 
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SEÑOR CONFIO EN TI   

 

Oración 

Me confío  a Ti Señor 
 

 En estos días, vamos a iniciar nuestras 

vacaciones, un tiempo en el que cambiamos 

festivamente nuestra manera de vivir, para 

descansar un poco de nuestros quehaceres  y 

preocupaciones. Por ello nos ponemos una  

vez más en las providentes manos de Dios y le 

confiamos,  nuestra vida, le pedimos, no solo 

descansar, sino también reflexionar profunda 

pero serenamente, sobre nuestra vida sobre 

nuestra responsabilidad, en el mundo cristiano. 

Le pedimos que nos ilumine, para obrar, según 

la voluntad de Dios y nuestra propio deber 

como cristianos. 

 

Señor, Tú me has tomado a tu cuidado 

Y sé que no me faltara nada 

 Pongo todas mis cosas en tus manos 

Tú serás mi guía, el reposo de mi corazón 

Soy como un niño en tus brazos, 

 Como si fueses una Madre que jamás 

olvida a su hijo 

Así estoy o Señor en tus manos 

 Como una barquilla a la deriva me quedo 

junto a Ti 

 Me entrego con todo mí ser y libertad, 

conscientemente 

Sé que estaré seguro de todo peligro  

Sé que  todo lo transformaras en bien 

 Me siento feliz en tus manos, te encargas de 

mí 

 Mi corazón está en tus manos providentes 

en paz y alegría 

No quiero Señor, perder la paz y el sosiego 

por los futuros sucesos, 

Haz que obre para construir no solo mi 

propia vida sino  

Para que contribuya al bien de los demás. 

 Me dejo en tus manos Señor 

CM 
 

 

 

NOU SEMESTRE 
 

Per reafirmar nostra fe 

en aquest món descregut, 

pot ser-nos de bon ajut, 

iniciar aquest nou semestre 

fent repàs de consciència 

pregant a Déu clemència. 

 

Tanmateix bon reforç serà 

el llegir i el meditar. 

les "Cartes Dominicals",  

que nostre arquebisbe Omella 

publica en el Full Dominical 

amb inspirat esperi pastoral 

sent un bon reflex 

de l'atractiu tarannà habitual 

del nostre Papa actual. 

 
*Al escriure això arriba la notícia de que el papa 

Francesc ha nomenat cardenal al nostre estimat 

arquebisbe Juan José Omella. La qual cosa fa que la 

nostra diòcesi encara estigui més a prop del Sant pare. 

Alel·luia!! 

 

 

Francisco Baldric 
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CALENDARI LITÚRGIC 
 

JULIOL DE 2017 
Dll Dm Dm 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 dss St. Aaron 

2 DMG XIII Durant l'any 

3 dll St. Tomàs 

4 dm Sta. Isabel Portugal 

5 dmc St. Antoni Mª Zaccaria 

6 djs Sta. Maria Goretti 

7 dvs St. Fermí i St. Ot 

8 dss St. Adrià 

9 DMG XIV Durant l'any 

10 dll St. Cristòfol 

11 dm St. Benet 

12 dmc St. Abundi 

13 djs St. Enric 

14 dvs St. Camil 

15 dss St. Bonaventura 

16 DMG Mare de Déu del Carme - D.XV 

17 dll Sta. Justa 

18 dm Sta. Marina 

19 dmc Sta. Àurea 

20 djs St. Apol·linar 

21 dvs St., Llorenç de Brindisi 

22 dss Sta. Maria Magdalena 

23 DMG XVI Durant l'any 

24 dll Sta. Cristina 

25 dm St. Jaume Apòstol 

26 dmc St. Joaquim i Sta. Anna 

27 djs St. Cugat 

28 dvs St. Pedro Poveda 

29 dss Sta. Marta 

30 DMG XVII Durant l'any 

31 dll St. Ignasi de Loiola 

   

   

   
 

AGOST DE 2017 
Dll Dm Dm 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 dm St. Alfons Mª de Ligori 

2 dmc Mare de Déu dels Àngels 

3 djs Sta. Lídia 

4 dvs St. Joan Mª Vianney 

5 dss Mare de Déu de les Neus 

6 DMG Transfiguració del Senyor 

7 dll St. Sixte 

8 dm St. Domènech 

9 dmc  

10 djs St. Llorenç 

11 dvs Sta. Clara 

12 dss Sta. Chantal 

13 DMG XIX Durant l'any 

14 dll St. Maximilià 

15 dm Assumpció Mare de Déu 

16 dmc St. Esteve d'Hongria 

17 djs St. Jacint 

18 dvs St. Patrici 

19 dss St. Joan Eudes 

20 DMG XX Durant l'any 

21 dll St. Pius X 

22 dm Maria Reina 

23 dmc Sta. Rosa de Lima 

24 djs St. Bartomeu 

25 dvs St. Josep de Calasanç 

26 dss Sta. Teresa de Jesús Jornet 

27 DMG XXI Durant l'any 

28 dll St. Agustí 

29 dm Mort de St. Joan Baptista 

30 dmc Sts. Emeteri i Celedoni 

31 djs St. Ramón Nonat 
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Nova Web de l'agrupació parroquial 
http://parroquiapilarsanteugeni.com 
 

 
 

EUCARISTIES 
Feiners: 20 hores (Castellà: dilluns, dimecres i 
divendres; i Català: dimarts i dijous al juliol, 
però suprimides a l'Agost) 
Vigílies de festiu: 20 hores (castellà) 
Festius:   12 h (Castellà) 
 

ESGLÉSIA OBERTA 
Feiners: 18’30 a 20’30 hores. 
Capella del Santíssim de 9’30 a 20’30 h. Agost al 
matí romandrà tancada. 
Exposició del Santíssim es reprendrà al setembre. 
 

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. 
* Durant el mes d'agost només hi haurà despatx 
els dijous de 18'30 a 20h a la sagristia de 
l'església. 

 
 

EUCARISTIES 
Feiners: 19  hores (Català). Agost només 
dimarts i dijous. 
Vigílies de Festiu: 19 hores (Català) 
Festius: Capella del Magníficat: 11 h 
(Català)  
 

ESGLÉSIA OBERTA 
Feiners: de 10 a 13 hores (excepte dilluns i 
durant tot l'Agost) i de 18 a 20’30 hores. 
Exposició del Santíssim tots els dimecres (no 
festius, ni vigílies de festiu) de 19’30 a 21 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. (Agost no) 

SERVEIS COMUNS (excepte a l'estiu) 

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 Tf. 93 321 64 51 a St. Eugeni 
Sr. Joan Torrell 
 
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 (sí funciona a l'estiu) 
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

 


