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No cal assenyalar que Catalunya viu aquests dies uns moments històrics cabdals. Les nostres 

institucions, tant autonòmiques com estatals, es troben enfrontades directament. El proper dia 1 

d'octubre i la convocatòria per part del Parlament i la Generalitat d'un referèndum per a 

l'autodeterminació de Catalunya es troben a l'epicentre d'aquest conflicte. I sembla, com tot ho 

fa pensar, que el xoc és inevitable, i que no sabem les conseqüències que d'ell se'n derivaran. 

Tanmateix un nombrós grup (sembla ja que de més de 400) de preveres, diaques i religiosos/es, 

així com de diverses institucions eclesiàstiques (educatives i socials) han pres partit per la defensa 

de la participació directa en dit referèndum, expressament prohibit per les institucions estatals 

espanyoles. Els vostres preveres, Mn. Jesús i Mn. Nino, no hem signat dit document i creiem, 

sincerament, que és un greu error fer-ho. 

Amb això no neguem el dret de tota persona i institució a manifestar i defensar lliurament les 

seves pròpies idees i posicionaments polítics, però som partidaris de què, en virtut del nostre ofici 

de pastors, prevalgui l'opció per romandre en un posicionament de pont, i de constructors d'entesa, 

de comunicació i d'esperança. Més enllà del posicionament polític que com a ciutadans nosaltres 

personalment també puguem tenir, creiem que en quant a pastors d'unes comunitats diverses i 

plurals, el nostre paper ha de ser necessàriament respectuós amb totes les opcions moralment 

admissibles (com ja van reconèixer els nostres bisbes el proppassat mes de maig), i no permetre 

manllevar-nos per cap d'elles. 

Som conscients que aquest posicionament ens procurarà, potser, el menyspreu dels uns i dels 

altres, que exigeixen una adhesió sense fissures als seus respectius postulats.  Demanem perdó si 

això els molesta o els sotraga, no tenim cap intenció de fer mal ningú. Creiem, només, que per 

sobre de tot hem de defensar i mantenir el lloc que, al nostre entendre, li correspon a un pastor: el 

de fer de pont, el de promoure sempre l'entesa, el de crear lligams de fraternitat.... 

Nosaltres no volem pensar només en el dia 1 d'octubre. Volem pensar en els dies previs i en els 

posteriors.... I sabem que sempre i en qualsevol cas caldrà que hi hagi ponts on les persones 

puguin trobar-se, i per mitjà dels quals puguin circular les idees, els afectes, i el futur.... On es 

recuperi amb saviesa el passat, on el present es construeixi amb solidesa... I per més gran que sigui 

la riuada no volen deixar de ser pont, de fer de pont, de procurar ponts d'entesa... 

Com a creients, com a preveres, quan mirem la creu de Jesús ens recordem a nosaltres mateixos 

que, com Ell,  no volem renunciar a Déu, i no volem renunciar als homes... Els ponts, sens dubte, 

s'exposen a totes les inclemències i a la fúria dels elements.... Però són sempre necessaris. I per 

això, en la mesura de les vostres possibilitats, i si la vostra consciència ho permet, us convidem a 

vosaltres també a ser ponts, a fer de pont en uns moments tant complicats com els que vivim...  

 

Mn. Nino i Mn. Jesús. 
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No es necesario señalar que Cataluña vive estos días unos momentos históricos cruciales. Nuestras 

instituciones, tanto autonómicas como estatales, se encuentran enfrentadas directamente. El 

próximo día 1 de octubre y la convocatoria por parte del Parlamento y la Generalitat de un 

referéndum para la autodeterminación de Cataluña se encuentran en el epicentro de este conflicto. 

Y parece, como todo lo hace pensar, que el choque es inevitable, y que no sabemos las 

consecuencias que de él se derivarán. Incluso un numeroso grupo (parece ya que de más de 400) 

de sacerdotes, diáconos y religiosos / as, así como de diversas instituciones eclesiásticas 

(educativas y sociales) han tomado partido por la defensa de la participación directa en dicho 

referéndum, expresamente prohibido por las instituciones estatales españolas. Vuestros párrocos, 

Mn. Jesús y Mn. Nino, no hemos firmado dicho documento y creemos, sinceramente, que es un 

grave error hacerlo. 

Con esto no negamos el derecho de toda persona e institución a manifestar y defender libremente 

sus propias ideas y posicionamientos políticos, pero somos partidarios de que, en virtud de nuestro 

oficio de pastores, prevalezca la opción por permanecer en un posicionamiento de puente, de 

constructores de mutuo entendimiento, de comunicación y de esperanza. Más allá del 

posicionamiento político que como ciudadanos nosotros personalmente también podamos tener, 

creemos que en cuanto pastores de unas comunidades diversas y plurales, nuestro papel debe ser 

necesariamente respetuoso con todas las opciones moralmente admisibles (como ya reconocieron 

nuestros obispos el pasado mes de mayo), y no permitir ser secuestrados por ninguna de ellas. 

Somos conscientes de que este posicionamiento nos procurará, quizás, el desprecio de unos y 

otros, que exigen una adhesión sin fisuras a sus respectivos postulados. Pedimos perdón si esto les 

molesta o los altera, no tenemos en ello ninguna intención de hacer daño a nadie. Creemos, sólo, 

que por encima de todo tenemos que defender y mantener el lugar que, a nuestro entender, le 

corresponde a un pastor: el de hacer de puente, el de promover siempre el entendimiento, el de 

crear lazos de fraternidad .. .. 

Nosotros no queremos pensar sólo en el día 1 de octubre. Queremos pensar en los días previos y 

en los posteriores .... Y sabemos que siempre y en cualquier caso será necesario que haya puentes 

donde las personas puedan encontrarse, y mediante los cuales puedan circular las ideas, los 

afectos, y el futuro .... donde se recupere con sabiduría el pasado, donde el presente se construya 

con solidez ... Y por más grande que sea la riada no queremos dejar de ser puente, de hacer de 

puente, de procurar puentes de entendimiento. .. 

Como creyentes, como sacerdotes, cuando miramos la cruz de Jesús nos recordamos a nosotros 

mismos que, como El, no queremos renunciar a Dios, y no queremos renunciar a los hombres ... 

Los puentes, sin duda, se exponen a todas las inclemencias y a la furia de los elementos .... Pero 

son siempre necesarios. Y por eso, en la medida de vuestras posibilidades, y si vuestra conciencia 

lo permite, os invitamos a vosotros también a ser puentes, a hacer de puente en unos momentos 

tan complicados como los que vivimos ... 

 

Mn. Nino y Mn. Jesús.  
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes d'octubre de 2017: 

 Drets dels treballadors i aturats. 

 Pel món del treball, perquè a tots els 

siguin assegurats el respecte i la 

protecció de seus drets i es doni als 

desocupats l'oportunitat de contribuir a 

la construcció del bé comú. 

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 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. 

 

 

 
 

CORAL ESTEL 
 
Des del dia 7 de setembre que vàrem reprendre els 

assaigs, els cantaires de la Coral Estel cada dijous a 

la tarda ens reunim per poder preparar uns concerts 

que siguin motiu de trobada i de goig per tots 

nosaltres que gaudim de la música, i per a tots 

vostès, que són els espectadors a qui van dirigits, 

perquè puguin apreciar el nostre treball i progrés 

en el moment de les audicions corresponents. 

 

En aquest mes de setembre volem donar la 

benvinguda a tres nous cantaires, al Ricard que 

canta en la tessitura de baix i als tenors Jordi i 

Ignasi, aquest últim es reincorpora després de un 

parèntesi de varis anys. Seguim recordant als 

lectors d’aquesta ressenya que tenim les portes 

obertes per totes aquelles persones que els agradi la 

música coral i vulguin reforçar el nostre col·lectiu. 

En aquests moments ens convenen molt veus 

femenines, ja que tenim dues baixes importants a 

la corda de contralts. 

 

El programa que tenim a la vista del proper mes 

d’octubre és el següent: 

 

 El dijous dia 5 a la tarda  participació en 

una cantada de quatre corals a la parròquia 

de Sant Eugeni I Papa amb motiu de la Festa 

Major de l’Esquerra de l’Eixample, trobada 

organitzada per l’Associació de veïns del 

barri. El concert està previst que comenci a 

les  20:30 h. de la tarda. 

 

 El dijous dia 12, Festa de la Mare de Déu 

del Pilar, a les 10 h. del matí, participació 

cantada tradicional a la missa Major 

Parroquial que tindrà lloc a la cripta de la 

nostra parròquia. 

 

 El dissabte dia 21 celebració de la XVII 

Tardor Coral.  És una trobada de tres corals, 

dues convidades a més de la Coral Estel, on 

cada coral farà un petit concert i en acabar 

cantarem plegats tres cants comuns dirigits 

per cadascun dels respectius directors. Es 

tracta de una festa tradicional instituïda pel 

nostre director Miquel Saladrigues i que 

enguany arriba a la dissetena edició. El 

concert comença a les 19:30 h. i se celebra a 

la cripta, un cop acabada la missa de 19h. 

vespertina que se celebra a la capella del 

Magnificat. 

En totes aquestes celebracions us esperem perquè 

hi esteu tots convidats, i tindrem molta alegria i 

satisfacció de que ens vingueu a escoltar. 
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Vida Creixent 

 

Les persones grans sembla que no tenim 

projectes però espero que els propers anys en 

Vida Creixent tinguem motiu de donar gràcies 

a Déu per poder experimentar que l’Esperit 

Sant actua en el cor de les persones. 

 

Tothom ha de saber el que passa en aquests 

petits grups, en aquesta activitat senzilla, en un 

ambient d’amistat i espiritualitat on es practica 

l’apostolat, l’amistat i la disponibilitat. 

 

El Papa Francesc ens diu que hem de sortir a 

proclamar la Bona Nova i viure-la. 

 

L’altre motiu és més personal, cal esforçar-nos 

per no allunyar-nos de les coses senzilles que 

només es veuen amb el cor.   

 

La propera reunió del grup de Vida 

Creixent a Sant Eugeni serà el dimarts 10 

d'octubre a les 17 hores, i al Pilar el 

dimecres 11 d'octubre a les 17'30 hores. 

 

 
 

 
 

 

 CONVENIÈNCIA O NO 
DELS RÀNQUINS  
ENTRE MÚSICS 

 

Convenen en el sentit que els oients 
sentirien i escoltarien la música d'una 
manera plana, sense matisos ni diferències 
cabdals. 
Hi ha qui pensa que sabent l'actualitat ja 
n'hi ha prou! I això mateix és el més 
excitant, sa o natural... Però cap música 
actual "és" en si mateixa; tot ve de 
músiques o idees musicades anteriorment. 
També hi ha qui posa l'èmfasi en les 
músiques antigues o els primers 
documents o experiments amb sons. I aquí 
es quan es pot caure el l'enciclopedisme, la 
rigidesa o l'avorriment... perquè no notem 
la clau, el moviment en la música, si la 
"tanquem" en paraules o classificacions 
teòriques. 
Aquestes polèmiques de músics i 
musicòlegs crítics, o sigui de tècnics, 
influeixen en la gent,però cerquen moltes 
vegades que canviï el repartiment del 
negoci. 
El "morbo" en la música té curiositat, però 
no és música. El que ens cal és fugir de 
polèmiques i gaudir molt, tot escollint 
nosaltres mateixos. 
                        

Víctor García Toldrà 
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PASTORAL DE LA SALUT 
Ens dediquem a visitar malalts i persones d’edat 
avançada que no poden sortir de casa. Si ho 
demanen se’ls porta la comunió a casa seva. Si 
en sabeu d’ algú que podríem visitar podeu 
avisar al despatx parroquial (Sant Eugeni o el 
Pilar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB DE LECTURA 
 

La próxima sesión se realizará el día 26 de 
Octubre. En dicha sesión, como de costumbre a 
las 19,45 horas, se comentará el libro 
 

 
 

Stoner es algo más que una gran novela, es una 
novela perfecta, bien contada y muy bien escrita, 
de manera conmovedora, que quita el aliento. 
William Stoner, hijo único de un matrimonio de 
granjeros que sobrevive en la penuria, es enviado 
a estudiar agricultura a la Universidad de Missouri. 
El objetivo de su padre es sencillo: que el chico 
aprenda técnicas nuevas y que, a la vuelta, se 
haga cargo de la granja. Pero en estas clases, 
donde se sabe un intruso descubre la literatura, y 
de qué manera puede cambiar su vida. 
 

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 ¡¡ 

SAGRAMENTALS  

Setembre 2017 
 

MATRIMONI: 

 Àlex Grau i Rosa Fornons 
 

BAPTISMES: 
 Aina Serrate Catasús 

BAPTISMES: A St. Eugeni el tercer 

diumenge de cada mes (aquest mes serà el 

dissabte dia 21 d'octubre a les 18 hores, i 

acollida el dilluns 16 d'octubre, a les 20 

hores), i al Pilar segons demanda i 

disponibilitat.  

CATEQUESI: 
 

La catequesi començarà el dissabte 7 
d'octubre a St. Eugeni a les 19 h., i el dilluns 
9 d'octubre al Pilar a les 18 h. 
 

Reunió de pares: 2 d'octubre a les 19h al 

Pilar, i 5 d'octubre a les 20h a Sant Eugeni. 
 

Recordem als pares que cal matricular tots 

els nens a catequesi tant per primer com 

segon curs o per post-comunió. 
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DIADA DEL PILAR  
12 d'octubre de 2017 

 

 Església oberta a les 9 h. 

 

 10 H. Missa en català. Presidida pels antics rectors de 

la parròquia (Mn. Carles Sauró i Mn. Pere Boixaderes). 

Canta la Coral Estel. 

 11'30 H. MISA BATURRA. Misa mayor presidida por 

nuestro arzobispo de Barcelona, cardenal D. Juan 

José Omella Omella. 

 Hacia las 13'15 H. Bendición de la vidriera de la 

capilla de la Virgen de la Valvanera, patrona de la 

Rioja, a cargo del Sr. Cardenal Omella. 

 Cap a les 14 h, al pati de l'escola parroquial IPSE, 

assemblea anual de l'Agrupació Parroquial Sant 

Eugeni - MD del Pilar. Dinar de Germanor. 

 18'30 H. Santo Rosario  y 

 19 H.  Misa en castellano, presidida por Mn. Gabriel 

Carrió, y dinamizados por la Cofradía de la Valvanera. 

  

 Cap a  les 20h. es clourà la Diada del Pilar. 
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CINE FORUM 

PARRÒQUIA DEL 

PILAR 
 

 

Reprenem les nostres sessions 

cinematogràfiques!!  

 

El proper dimecres 25 d'octubre, a les 

19h amb la pel·lícula: 

 

 
 
Una bona mostra de cinema dels anys 

80, del gran Director Mario Camus. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CAFÉ AMB LA BÍBLIA 
 

Evangeli de Joan, 3 

 

Nicodem és un jueu fariseu que va a veure 

a Jesús durant la nit per interrogar-lo. En 

el simbolisme de Jesús la nit és la foscor, 

la por a l'ocult, Jesús s’avança i diu: ”jo 

t'asseguro que el que no neix de nou no 

pot veure el Regne de Déu” El renéixer és 

un símbol del camí interior de l'home cap 

a Déu. Nicodem no va comprendre i Jesús 

aprofundeix dient. El que neix de la carn 

és carn, però el que neix de l'esperit és 

Esperit i néixer a Déu és la veritable 

naturalesa de l'ésser humà. L’home és 

lliure i la vida brolla d'Ell,  en l’home es 

reflecteix la imatge de Déu. 

 

L'elevació de Jesús a la creu és una 

referència veterotestamentària de la serp 

de bronze que es narra en el llibre dels 

nombres, Quan mirem Jesús som salvats 

Déu ha estimat tant el món que ha lliurat 

el seu fill únic, perquè tots els qui creuen 

en Ell no es perdin, sinó que tinguin vida 

eterna. Els homes s'havien perdut, però 

com Déu els estimava, va enviar el seu 

Fill com a regal de salvació, Si l'home es 

deixa seduir per aquest amor es salvarà. 

Aquesta va ser l’última sessió del curs 

passat. Esperem retrobar-nos el proper 

dissabte dia 14 d’octubre a les 18'30 h. a 

la parròquia del Pilar. 

CONCIERTO DE GOSPEL 
 

El próximo jueves día 5 de octubre, a las 

20'30 horas, gran concierto de Gospel en 

Sant Eugeni. !!No os lo perdáis!! 
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SEGUIR A CRISTO  
 

 ¿Conocemos, en verdad , a Cristo? ¿De 

verdad le queremos seguir? O solo 

deseamos oír sus promesas, pero sin tener 

obligaciones… 

 

Jesús vino al mundo y vivió durante 30 años, 

dándonos ejemplo de vida…Después empezó 

a predicar esa manera de vivir, de  amar y de 

servir a Dios y ayudar a los hermanos. Le 

preguntaban ¿dónde vives Señor ?  Le seguían 

y se quedaron un día con El…  ¿Qué hacer 

para seguir a Jesús?... procurar un contacto con 

El. Pero un contacto permanente, de 

escucharle y seguirle. 

Nuestra gran tragedia, es que hemos perdido la 

imagen de Dios y de nuestros hermanos y 

seguir a Dios es conocer y aprender a vivir 

como Jesús  

Adorar a Dios no es seguir un rito, es un 

sentimiento  de convicción total de vida que  

debe traducirse en un cambio de conducta ya 

que fe y conducta deben ser las caras de una 

misma moneda 

Seguir a Cristo, es confiarse a Él, 

comprometerse y seguirle. Es duro, no siempre 

tenemos la seguridad del triunfo, Jesús solo 

nos prometió sufrimiento, sacrificios 

persecución …pero al final la vida eterna 

 Jesús nos pone ejemplos Un hombre obtiene 

una gran cosecha… ya era rico pero esta 

oportunidad  le ciega. A su alrededor existe 

pobreza, pero no piensa en los demás solo en 

sí mismo,  sus palabras favoritas son Yo, mío, 

riqueza. Desea renovarlo todo, almacenar, 

disfrutar, no le importan los pobres solo piensa 

en comer, beber, ostentar… No ve la poca cosa 

que todos somos. Jesús  le califica de Necio 

porque aquel día entregará la vida. 

Según San Lucas  amar a Dios y a los hombres 

es comenzar con una reflexión ¿qué hare hoy 

para honrar al Dios de  la vida? 

Mirar a nuestro alrededor, buscar a los 

marginados y compartir sus angustias, 

intentando  ayudar. A veces la ayuda no 

consiste en dinero, sino en tiempo y amor., 

mostrarse cercano, consolar, sonreír, ser 

realmente el hermano… compartir con los 

demás los dones que Dios nos ha concedido. 

En realidad lo que debemos hacer para ser 

realmente cristianos  es comprometernos con 

Jesús sin pedirle garantía… es decir, de 

corazón, sin reservas 

 Pero, Jesús nunca ocultó que seguirle es 

duro… cuesta.  No ofrece seguridad  sino 

riesgo. No ofrece riquezas, sino 

desprendimiento y renuncia. No nos ofrece 

caminos de triunfo, sino el fracaso de la cruz. 

Porque quien le sigue, acepta también la 

posibilidad de la suerte del Maestro: 

sufrimiento, cruz, sacrificio, pruebas, 

persecuciones muerte, pero al final… la vida 

eterna. 

Seguir a Cristo es penetrar en el camino del 

amor. Cristo no buscó el dolor, sino el amor. 

Pero quien comienza a amar, comienza a 

sufrir. 

CM 

  

LLOGUER DE SALES A LA 

PARRÒQUIA DEL PILAR 
 

Tens un esdeveniment per celebrar i no saps 

a on? 

Necessites un espai per fer una reunió de 

veïns, un berenar o una festa de bateig o 

aniversari? Busques un espai per 

desenvolupar una activitat cultural o social? 
 

La parròquia del Pilar disposa de sales que 

posem a la teva disposició per a què puguis 

fer les teves reunions i celebracions. 
 

També oferim taules, cadires, sala de TV i 

DVD, pissarres, nevera i altres elements per 

fer possible la teva celebració o reunió. 
 

Consulta al despatx parroquial del Pilar la 

informació i disponibilitat, o bé truca al 

Telèfon: 93 430 95 88. 
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LA   TAULA   DELS   TRES   BISBES 
 

Segur que alguna cop n’heu sentit parlar 
d’aquesta Taula, en veritat jo també, però no 
sabia ni on era ni que representava. 
Castellterçol, on passem l’estiu, pertany al bisbat 
de Vic i per tant el Full Dominical és el de Vic.  
I ves per on a finals de juny va sortir com a notícia 
la reunió de tres bisbes a la anomenada Taula i 
una curta explicació. Em va picar la curiositat i vaig 
buscar més informació i això és el que he trobat. 
El 5 de juny festa de la segona Pasqua es va 
celebrar el Vot del poble del Montseny a l’ermita 
de Sant Marçal. Es un costum que es remunta a 
l’any 1348 quan la pesta començava a fer estralls 
per Europa. 
I la gent del poble del Montseny es reuniren el 
dilluns de Pasqua i feren el vot demanant al sant 
els deslliurés de la pesta, i el vot encara es manté.   
Una missa a Sant Marçal concelebrada pels bisbes 
de Terrassa, de Vic i de Girona, que representaven 
i són els hereus d’aquells bisbes que s’aplegaven a 
l’anomenada Taula dels tres Bisbes, que es troba 
al costat de l’ermita de Sant Marçal.  
Després de la Missa es reuniren a la Taula, van 
llegir uns fragments de Mossèn Cinto Verdaguer, 
que feien referència a una trobada en aquell 
indret a començament del segle XII, i que explicà 
en una visita que va fer a Sant Marçal l’any 1901.  
I la festa d’aquest any acabà amb una bona 
arrossada per a tots els assistents.  
S’anomena la Taula dels Tres Bisbes, perquè en un 
punt determinat conflueixen els tres bisbats, 
Terrassa (abans Barcelona), Vic i Girona  i quan es 
reunien, per resoldre els seus contenciosos cada 
un seia al costat de la taula de la seva diòcesi. 
Mossèn Cinto va explicar que els bisbes Arnau de 
Malla de Vic, Berenguer Humbert de Girona i 
Berenguer Bernat de Barcelona, es varen reunir 
per dirimir un conflicte jurídic entre Vic i 
Barcelona. 
Faré un petit incís, els bisbes d’aquella època, eren 
senyors feudals, que dominaven boscos, terres, 
masies, castells, ermites etc. i les seves 
possessions els preocupaven molt: que no es 
perdés res del seu, ni ningú els hi prengués res del 
que tenien. 
I el problema dels bisbes era important ja que la 
comunitat de Sant Marçal passava penúries al seu 
monestir i marxaren al de Santa Magdalena de 
Mosqueroles.  
I això és el cas:  Sant Marçal era del bisbat de Vic i 
Santa Magdalena del de Barcelona i el bisbe de 

Girona era de la família senyorial de les Agudes. 
Suposo que el problema es resolgué. 
I com sabeu que m’agrada la història dels 
monestirs resumiré el que fou i ara és l’ermita de 
Sant Marçal. 
És un edifici romànic del municipi de Montseny 
del Vallès Oriental. Està a 1145 metros de altitud, 
entre les muntanyes de Les Agudes i el Matagalls 
prop del riu Tordera, al punt de confrontació de 
las comarques del Vallès Oriental, Osona i La 
Selva. 
La primitiva església de Sant Marçal del Montseny 
està documentada en 1053 fundada por la família 
Humbert, senyors de Les Agudes. El monjo Guifred 
de Breda  fou el primer abat del monestir sota la 
protecció del bisbat de Vic,. El 8 de setembre de 
1066 es consagrà la església i es fundà l’ abadia.  El 
1104 es consagrà de nou després d’uns anys d’ 
abandonament. Des del 1624, en plena 
decadència no hi  residia cap monjo, i  passà a 
mans del rector de Sant Julià del Montseny, i de la 
diòcesi de Barcelona i més endavant  a parròquia. 
Actualment és una ermita romànica, 
amb absis circular, volta de mig punt i un 
campanar en espadanya. Situada en un lloc 
d’esplèndida natura, envoltada d’arbres, fonts i en 
ple Montseny. A tocar trobem la dita “Taula dels 
tres Bisbes” i la font que és el naixement de riu 
Tordera.  
Es diu que allí en una discussió entre els bisbes 
mentre bevien un licor d’herbes es posaren 
d’acord dient la frase llatina “rata fiat” (així 
s’acorda ) i aquest és el nom que donaren  al 
boníssim licor “la Ratafia”. 
Em deleixo per conèixer aquest paratge tan 
frondós!!!  Perquè no hi feu també vosaltres una 
escapada?         

                                                                                                                                    
Montse Carreras 
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No al desànim 

espiritual 
 

És normal en nostre viure 

trobar-nos poc animats 

o per noves circumstàncies 

o per fets malaurats. 

 

Tanmateix ens pot passar 

en nostre fer espiritual, 

decaiguda d'esperança, 

malferida la fe habitual. 

 

Alguns cops ens sentim 

poc o molt descreguts, 

oblidant que tenir fe 

comporta capacitat 

d'alguns dubtes suportar. 

 

Sant Agustí deixà escrit: 

"La fe ens acosta a Déu, però de nit, 

no amb claredat"... 

 

Que la Festa parroquial 

de la Verge del Pilar, 

sia per nostra feligresia 

benaurança celestial. 

 

Francisco Baldrich 
 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

OCTUBRE DE 2017 
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 XXVI durant l'any 

2 dll Sta. Àngels custodis 

3 dm St. Francesc de Borja 

4 dmc St. Francesc d'Assis 

5 djs Témpores d’acció de gràcia 

6 dvs St. Bru 

7 dss Mare de Déu del Roser 

8 DMG XXVII durant l'any 

9 dll St. Dionís 

10 dm St. Tomàs de Villanueva 

11 dmc St. Joan XXIII, papa 

12 djs MARE DE DÉU DEL PILAR 

13 dvs St. Faust 

14 dss St. Calixte 

15 DMG XXVIII durant l'any 

16 dll Sta. Eduvigis 

17 dm St. Ignasi d’Antioquia 

18 dmc St. Lluc, evangelista 

19 djs St. Pere d’Alcàntara 

20 dvs Sta. Magdalena de Nagasaki 

21 dss Sta. Úrsula 

22 DMG XXIX durant l'any 

23 dll St. Joan de Capistrà 

24 dm St. Antoni Mª Claret 

25 dmc St. Bernat Calbó 

26 djs Sts. Llucià i Marcià 

27 dvs Sts. Vicenç i Sabina 

28 dss Sts. Simó i Judes, apòstols 

29 DMG XXX durant l'any 

30 dll St. Claudi 

31 dm St. Alonso Rodríguez 



 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 

 

12 

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 i tots els dijous (no festius ni vigílies) del 
curs escolar i de 19’30 a 20'45 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 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 
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

 


