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EL ESPIRITU SANTO EN 

NUESTRA VIDA  

En las primeras líneas del Génesis se lee,  la 

Tierra  era un caos, confusión y oscuridad y 

un viento de Dios aleteaba por encima de las 

aguas (Gn 1,1). 

Nuestra sociedad está atravesando una crisis 

de valores total, que se ha ido creando ante 

nuestra indiferencia y egoísmo. El mundo 

parece loco, los valores más elevados se 

desprecian, reina el materialismo, y casi 

podríamos decir que la inmoralidad  parece 

dominar  las costumbres. 

 

La crisis en sí no es necesariamente mala pues 

tal como hemos dicho al inicio de este escrito, 

el Universo era un caos, pero sobre el 

aleteaba el Espíritu de Dios: Pidamos al Señor  

que su Espíritu  aletee sobre nuestro caos y 

saldremos de él. En realidad, lo que 

necesitamos es que Dios arranque de nuestros 

pechos el corazón de piedra y nos conceda un 

corazón de carne (Ez 36,25-26) que nos 

infunda nuevo entusiasmo e inspiración: UN 

NUEVO VALOR ESPIRITUAL.  

 

Los primeros cristianos vivían con el 

pensamiento de que es necesario obrar 

empapados del Espíritu Santo esencialmente 

en los periodos de crisis en los que 

necesitamos ser guiados, sostenidos y 

fortalecidos por El. 

 

Antes de pensar en recetas automáticas ante la 

crisis, debemos preguntarnos como estamos 

acogiendo al Espíritu de Jesús. ¿que caminos 

buscamos para encontrarnos con El?, ¿Cómo 

debemos renovarnos en nuestra manera de 

pensar y obrar para vivir nosotros nuestra fe y 

reflejarla así a los demás sin que puedan 

albergar dudas y miedos frente a la vida?.. Tal 

vez, no nos damos cuenta de que tal como 

somos no damos ninguna impresión de 

seguridad, porque nuestra conducta se asemeja 

poco a la de Jesús. Debemos ser transparentes 

y hacer lo que decimos, ponernos al servicio 

de la comunidad con las cualidades y carismas 

que hemos recibido y ser activos y 

responsables en el seno de la Iglesia. 

  

El Espíritu es puro don del Padre, debemos 

rogarle que nos lo envíe y ponga orden en 

nuestros sentimientos, ilumine nuestros 

pensamientos y los jerarquice , que demos 

prioridad a lo urgente y necesario. El Espíritu 

no es la luz que vemos, sino la luz que hace 

que veamos. 

 

Marcos, el evangelista más austero en sus 

palabras nos dice que Juan el Bautista  decía 

“Yo, bautizo con agua, Pero el que viene 

detrás mío os bautizará con Espíritu y en 

verdad” (Mr 3,11) y Mateo y Lucas añaden y 

con Fuego. Estamos bautizados, ¿dejamos 

actuar al Espíritu para que Jesús pueda decir 

El reino de Dios está en medio de 

vosotros?(Lc 17,21   ) 

 C M 
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de juny de 

2018: 

 Per les xarxes socials. 

 Perquè les xarxes socials afavoreixin la 

solidaritat i el respecte de l'altre en les 

seves diferències. 

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. 

 

Vida Creixent 
 

La vida ens ajuda a descobrir coses noves, 

pensem que el ser persones grans la nostra 

vida ja ha fet un camí però Déu compta amb 

nosaltres, el nostre temps i el nostre dia a dia 

està dedicat a Déu i als germans. 

 

Vida Creixent ens renova i ens marca els 

camins que hem d’emprendre per anar formant 

una comunitat cada vegada més visible per la 

comunió d’uns amb els altres i per l’amor 

envers tothom, així descobrim enmig de la 

nostra vida la presència del Senyor. 

 

Aquestes són les nostres prioritats que 

expressem amb llibertat d’Esperit per acollir a 

totes les persones que vulguin seguir-les. 

Us esperem 

Amèlia Inglés 

 

La propera reunió dels grups de Vida Creixent 

de les nostres parròquies de Sant Eugeni i el 

Pilar serà conjunta. Es farà el proper dimarts 

dia 12 de juny a les 18.00h. a la sala d’actes 

de Sant Eugeni,  al acabar donarem gràcies a 

Déu a la missa de les 20.00 h. 

 

 

 
 

 

25 abril de 2018 
 

I després del concert em vaig posar a 
escriure. El lloc: la Cripta de la Parròquia 
del Pilar, amb molt de públic, i més de la 
meitat dels seients ocupats.  
Una aportació conjunta de l'escola de la 
Concepció i l'escola Énergie Musique 
(dos paisos... la música obrint fronteres). 
Un xic més tard de les sis de la tarda, 
davant la parròquia i l'escola, al carrer 
Casanova, ens van oferir un aperitiu de 
les seves propostes musicals, i davant 
l'expectació de força quantitat de gent. I 
després... a la Cripta! 
 
Allà els músics, nens i nenes, agrupats en 
Big-bands, cadascuna amb el seu 
director, ens van oferir una selecció de 
peces de la cultura musical 
afroamericana. Cada formació era, 
aproximadament, d'uns 2o components, 
inclosos ritme, fusta, metall i teclats. 
Ja existia abans un precedent d'acollida 
musical a França, a on els nens van estar 
una setmana acollits. 
 
En tractar-se d'un concert solidari 
(Fundació Vicente Ferrer) se'ns ha parlat 
de desigualtats i necessitats bàsiques a 
l'Índia, i que cal cobrir. I per ajudar a 
aquests objectius es fa el concert: la 
música és més transparent, ens fa a tots 
més "transversals", tot establint ponts 
d'estabilitat. 
 
Destacar la vitalitat de les peces 
musicals, el bon so conjunt de les Big-
bands, i es va agrair les facilitats i la bona 
organització de l'administració de la 
parròquia del Pilar. I, naturalment, la 
desinhibició fresca, sense complexes, 
dels nens i nenes: una bona vetllada!! 
 
 

Víctor García Toldrà 
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CORAL ESTEL 
El passat dia 25 d’abril va morir la Sra. 

Ramona Montràs, a.c.s. que havia estat 

contralt de la nostra coral durant molts anys i 

ara ja feia algun temps que ho havia deixat 

perquè vivia bastant lluny, al barri del Turó de  

la Peyra  i ja tenia una edat avançada. 

Finalment una cruel malaltia l’ha vençut a 

l’edat de 83 anys. A l’enterrament a la seva 

parròquia de la Mare de Déu de Fàtima va 

quedar palesa l’estimació de tots els seus 

familiars, veïns i feligresos, doncs havia 

treballat molt temps ajudant a les tasques de la 

parròquia. 

Justament als mateixos dies es va produir el 

decés de la Sra. Isabel Torns, a.c.s. mare de la 

nostra companya tenora Anna Foix. Aquesta 

senyora patia des fa temps un greu Alzheimer 

que l’impedia conèixer als propis familiars i 

que ha estat la causa del seu defalliment. 

Doncs a la memòria d’aquestes dues persones i 

també de la senyora Beatriz Gaspà a.c.s.  que 

la seva família li havia encarregat unes misses 

gregorianes es va celebrar la missa de les 7 de 

la tarda del dijous 31 de maig en la que va 

participar, amb els seus cants la Coral Estel, de 

la parròquia del Pilar. 

També està previst que el dijous 7 d’abril la 

coral faci un concert festiu a la Residència de 

les germanes franciscanes de la Nativitat de la 

Mare de Déu on resideix actualment la antiga 

companya nostra Rosa Segú, també contralt 

per celebrar el seu aniversari junt amb les 

seves actuals companyes de residència i 

personal auxiliar. 

Finalment s’ha decidit fer un altre concert a la 

parròquia com a final de curs per al dijous dia 

28 de juny. Amb aquest objectiu seguim 

preparant repertori per aquestes cantades i les 

que vindran tot just acabat l’estiu. Recordem 

que s’admeten noves incorporacions de 

cantaires per qualsevol corda, totes elles seran 

molt benvingudes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

ESPACIO DE REFLEXION 
 

…os aseguro que si tuvieseis la fe de un 

grano de mostaza , diríais a ese monte, 

Vete de aquí allí, y se trasladaría, nada os 

sería imposible. ( Mt 17,20) 

Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Dame la 

alegría de saberte cercano y la confianza 

de sentir que Tu siempre estás a mi lado. 

Junio 2018 

 

SAGRAMENTALS  

maig 2018 
BAPTISMES: 

 Abril  García  Fernández 
 Pol Mateo Rodríguez 

 

 

PREPARACIÓN AL BAUTISMO 
 

Acogida: lunes día 11 de junio a les 20 , 

y Celebración: sábado 16 de junio a les 

18h. Ambas en St.Eugeni. 

 En el Pilar los bautizos se celebran 

según demanda y disposición. 

CATEQUESIS 
 sábado día 2 de junio último día de 

catequesis en Sant Eugeni 

 lunes día 4 de junio último día de 
catequesis en el Pilar 

 

AVISO: los niños de catequesis de primer 
curso de Sant Eugeni, tendrán que 
inscribirse para segundo curso durante el 
mes de junio. 
 

CONCIERTOS 
 

Día 3 de junio a las 18.30 h. celebración 
10º aniversario del grupo Nino's goospel 
en el centro cívico Cassinet de 
Hostafranchs,  C/ Dr. Triadó, 53 
 
Día 17 de junio a las 18.30h. concierto 
de la Coral Nodamen en Sant Eugeni 
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Folio del Codex Aureus de 
Lorsch (fines del siglo VIII 
y principios del IX) en el 
que se representa a Juan 
el evangelista escribiendo 
el Evangelio. 

 

Café entorn a La Bíblia 
 
Agrupació Parroquial de Sant Eugeni I Papa i 

de Ntra Sra del Pilar. 

El proper 09 de juny tindrem de nou la tertúlia 

mensual del Café entorn a la Bíblia. 

Us esperem!!!  
 

Recordem el calendari 2017-2018: 

 

11/11/2017 10/03/2018 ANUL·LAT 

09/12/2017 14/04/2018 

13/01/2018 12/05/2018 

10/02/2018 09/06/2018 

 
Dia: segons dissabtes de mes 
Lloc: Parròquia de Ntra. Sra. del Pilar (C/. 
Casanova, 175) 
Hora: 18:30 h a 20 h 
 
NOTES:  

1. Pla de lectura de la Bíblia en tres anys: 
ofereix la possibilitat de dur a terme la 
lectura individual i ordenada de la Bíblia 
segons els diferents cicles litúrgics. 
Considerem que és una molt bona manera 
de conèixer les Sagrades Escriptures des 
d’un espai més íntim 
https://lectiobiblica.wordpress.com/  

 

2. Web de l’Agrupació de Sant Eugeni I Papa 
i de Nostra Senyora del Pilar 
http://parroquiapilarsanteugeni.com/ 

 

VISITA ALS MALALTS 
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). 

 

Teatre al Pilar 

 
 

 

AGRAIMENT DE 
LA FUNDACIÓ VICENTE FERRER  

 
El passat 25 d'abril vàrem gaudir d'un Concert, a la 
Cripta de la Parròquia del Pilar, amb l'actuació dels 
nens i nenes de les Big-band Flash i Fire de 
l'Escola de la Concepció de Barcelona i una de 
l'Escola Energie Musique d'Èvre. 
EL concert era en benefici de la Fundació Vicente 
Ferrer per col·laborar amb el compromís que 
aquesta té amb el desenvolupament de les 
Comunitats més desfavorides del sistema de castes 
hindú a Andha Pradesh . 
Va ser un èxit en tots els sentits. Els diners recollits 
es destinaran a finançar la construcció  d'una 
escola en el districte d' Anatapur. La Fundació ens 
dona les gràcies  ja que sense el cop de mà tant 
valuós de Mn. Jesús i per descomptat de 
l'amabilitat i col·laboració de l'Ana Pérez  l'acte no 
hagués estat possible. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Codex_Aureus_de_Lorsch
https://es.wikipedia.org/wiki/Codex_Aureus_de_Lorsch
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_el_evangelista
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_el_evangelista
https://lectiobiblica.wordpress.com/
http://parroquiapilarsanteugeni.com/
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CLUB DE LECTURA 
 

La próxima sesión se realizará el miércoles día 
20 de Junio. En dicha sesión, como de 
costumbre a las 19,45 horas, se comentará el 
libro: 

 
 

La narradora de Las posesiones viaja de 
Barcelona a Palma para pasar unos días en 
familia y tranquilizar a su padre, a quien la 
jubilación y unos problemas con un vecino 
tienen al borde del colapso. Mientras trata 
de entender su extraño comportamiento, se 
reencuentra con un antiguo amante y 
mentor, y recuerda un macabro suceso 
acaecido a principios de los noventa en el 
que un exitoso empresario madrileño, mató 
a su mujer y a su hijo y luego se suicidó. 
Locura, exceso de celo, depresión, la 
protagonista se pregunta por los abismos 
que esconde cada ser humano y muchas de 
las cosas que ha vivido se le revelan ahora 
de una manera diferente. 

 
SI TE GUSTA LA LECTURA. 

SI QUIERES COMPARTIR OPINIONES  CON 
OTRAS PERSONAS. 

SI QUIERES AMPLIAR TU CÍRCULO DE 
AMISTADES. 

¡¡ VEN AL CLUB DE LECTURA !! 
¡¡ TE ESPERAMOS !! 

 

 
 

El Palau Robert ofereix una exposició 
dedicada a l'il·lustradora barcelonina 
CARME SOLÉ VENDRELL , per celebrar els 
50 anys de la seva trajectòria professional i 
la seva dedicació al  món dels infants.  
Fa 25 anys que l'Assemblea de les Nacions 
Unides va signar la Convenció  dels drets 
dels infants . Per aquest motiu la Carme 
Solé és l 'autora dels dibuixos de  rostres 
d'infants que pengen en alguns balcons de 
la nostra ciutat, d'entre ells el balcó de 
l'ajuntament i un gran tapís ple de rostres de 
nens i nenes a la façana del Palau Robert 
tots amb la paraula Why? (Per què?)  
Perquè son rostres de nens i nenes sense 
infantesa . A aquests  nens els monstres no 
estan en els contes de por, sinó que estan 
en la guerra, la fam, els conflictes, la 
pobresa en la societat que els ha tocat 
viure.  
 
Na Carme Solé ha il·lustrat més de 800 
contes i alguns d'ells també el text es creat 
per ella. 
 
Us recomanem visitar l'exposició:  
Palau Robert  fins el 24 de setembre  

1. 

 

  



 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 

 

6 

HERMANDAD NUESTRA SEÑORA 

VIRGEN DE LA VALVANERA EN 

BARCELONA                                               
Desde nuestra última reseña publicada  en VEUS en 
febrero pasado,   hemos de referirnos a las reuniones 
de 29 de  abril y 5 de mayo del corriente año, 
haciendo salvedad del mes de marzo que por 
coincidir el último domingo con la Pascua de 
Resurrección  no se llevó a cabo la reunión habitual. 
Así, el 29 de abril, V Domingo de Pascua, a las 12 
horas, tuvo lugar en la Parroquia del Pilar la misa de 
la Cofradía de la Virgen de Valvanera,    oficiada por 
el capellán del Hospital Clínico, Revdo. Padre 
Eusebio, de la Orden del Carmelo, que ha 
desempeñado el ministerio de Párroco en diversas 
parroquias de La Rioja. Colaboró con el oficiante en 
la celebración el diácono recientemente ordenado  
don Manuel Abad Gurría, cuya homilía por él 
pronunciada, estaba basada en el Evangelio de San 
Juan,  en el que Jesús dice ser la vid y sus 
discípulos, que representan a la especie humana, los 
sarmientos, que no dan fruto sino están unidos a la 
vid.  Terminada la Santa Misa, los fieles se 
trasladaron a la capìlla de la Virgen donde se 
procedió a la visita espiritual  a Nuestra Señora de 
Valvanera  con el rezo de sus preces, canto del 
Himno y besar la medalla ofrecida a los fieles por los 
niños de la Cofradía. 
El 5 de mayo corriente tuvo lugar con la habitual 
concurrencia la acostumbrada Romería a la ermita de 
nuestra Patrona en Castell d´Aro, tradición que data 
de 60 años de antigüedad.  El autobús partió de 
plaza de Cataluña, en Barcelona,  y otros romeros se 
trasladaron por sus propios medios. Durante el 
trayecto, se rezó la 1ª parte del Santo Rosario, y se 
abordaron otros comentarios que amenizaron el 
viaje. Desde aquí el imperecedero recuerdo para   
don Felipe Abad (e.p.d.)  gran compañero de romería 
durante años y sabedor  de las historias y tradiciones 
riojanas, a quien nunca olvidaremos. Llegados al 
oratorio de la Virgen se rezó la 2ª parte del Santo 
Rosario, y se celebró la Santa Misa, oficiada por 
mosén  Ernest Zaragoza, párroco de Platja d´Aro. 
Como actos religiosos, además de la Santa Misa, 
citar el ofrecimiento de flores a la Santísima Virgen 
por los niños de la Cofradía, y la imposición de 
medallas a nuevos cofrades. Destacar, igualmente, 
que va en aumento el número de matrimonios 
jóvenes cuyos niños pasan a engrosar la lista de 
devotos a la Señora de Valvanera, Patrona de La 
Rioja. Finalizados dichos actos, en el aperitivo 
acostumbrado se degustaron productos típicos 
riojanos, regados con los prestigiosos caldos de  
aquella región. El lugar estuvo muy bien 
acondicionado por sillas y una carpa cedidas 
amablemente por el Ayuntamiento local. Se cerraron 
los actos por la comida de hermandad, en la que se 
saborearon licores elaborados por los frailes del 
Monasterio en La Rioja. Durante el viaje de regreso 
se rezó la 3ª parte del Santo Rosario, y finalizo la 
romería en un buen ambiente de amistad y sana 
alegría. 

                                                                                                         

LA JUNTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

NOU SERVEI DE CÀRITAS 

D'ORIENTACIO LABORAL 
 

Tots els dijous, REUNIÓ d’orientació 
laboral a les 17 hores, a la 
Parròquia del Pilar (C/Casanova 
175) per a totes les persones que 
cerquin feina a la nostra zona 
Pastoral. 
A la reunió s´informarà de l’itinerari  
per a aconseguir feina amb els 
recursos que disposa CARITAS a la 
nostra diòcesi. 
Si coneixeu algú que pugui estar 
interessat,  podeu convidar-l'ho a 
participar. 
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LA  PENTECOSTA  

 

Ja tenia l’articulet fet i tancat per aquest mes 
de juny quan va arribar la Pasqua Granada, la 
Pentecosta, i n’he fet un de més adient a la 
diada. 
Quan som a Castellterçol anem a la missa 
dominical a la capella de l’ Escola Pia de Moià, 
Mossèn Marià, és un home encantador, senzill 
i amb quatre paraules et dona el seu punt de 
vista de les lectures. Les seves homilies són 
curtes però molt profundes i fan rumiar. 
A l’entrada sempre hi trobem un full, amb 
comentaris, pregàries etc. de diferents autors 
tots desconeguts, que normalment són molt 
interessants. 
M’ha cridat l’atenció un comentari sobre la 
Pentecosta, que m’ha recordat l’ inici de 
l’evangeli de Sant Joan, el que abans del 
Vaticà II es llegia al acabament de la missa i 
que  era el que més m’agradava de tots i em 
continua agradant. Aquell elogi a la Paraula: 
“Al principi existia el que és la Paraula. La 
Paraula estava en Déu i la Paraula era Déu”. 
 
Anys després estudiant literatura catalana 
vaig descobrir que el poeta Joan Maragall, 
quan el van fer president de l’ Ateneu va fer 
un discurs anomenat “Elogi de la Paraula”, en 
el que donava la màxima prioritat a les 
paraules ja que venien directament del Senyor 
i que les devíem pronunciar i escriure amb 
molta cura perquè Déu hi era present. Si 
podeu, llegiu-lo és una declaració de profunda 
estimació al Creador i del respecte que devem 
a les paraules quan parlem i escrivim. 
 
El que he llegit al fulletó de l’ Escola Pia, és 
molt similar però escrit en paraules 
entenedores pels cristians d’ara.  Us el 
transcric, tal com es va escriure. No vull tocar 
ni una sola paraula, perquè ho embolicaria tot 
i no m’ho podria perdonar. 
 
PENTECOSTA. 
“ La Paraula és Jesús. Tota paraula divina que 
nosaltres sentim, prové del Verb. El Pare 
pensa, i el seu pensament s’expressa, es 

pronuncia pel Verb. I l’ Esperit ? L’ Esperit és el 
buf que porta les paraules. És la veu que 
tramet la Paraula. És la llengua de foc. La veu 
té diverses modulacions. L’ Esperit Sant 
s’adapta, accentua i matisa la Paraula divina 
segons les necessitats de cadascun dels qui 
l’escolten. Crea amb el mateix text altres 
contextos apropiats. Interpreta la Paraula 
donant-li aquesta o aquella tonalitat, 
rodejant-la d’aquesta o aquella atmosfera. La 
fa tornar específicament nostra.  La 
individualitza.  És el suprem artista que sap 
acompanyar la mateixa frase amb 
harmonitzacions infinitament variades.” 

                                                                                    
Un monjo de l’església d’ Orient 

 
Sí, és d’un germà nostre de l’església 
ortodoxa, que creu en el Bon Déu, que 
l’estima, que prega al Senyor perquè vol un 
mon millor, un mon de dones i homes que 
escoltin i interpretin la Paraula que reben del 
portador de les Paraules, com ell diu, l’ Esperit 
Sant. Aquest Esperit és el mateix per a tots i 
es fa entendre a tothom. 
Per què oblidem tants cops els germans 
d’altres confessions cristianes? 
Arribarà el dia en que ens deixarem de mirar-
nos en un mirall i veure que els altres cristians 
també hi són i no els sabem veure?  És una 
qüestió d’ecumenisme, que valorem poques 
vegades, ells també reben la flama de l’ 
Esperit del Senyor, per tant  seria  molt  adient 
conèixer els estudis i reflexions d’aquests 
altres cristians. 

                                                                                                         

Montse Carreras 
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AVÍS 
Aquest mes de juny NO HI HAURÀ 
SESSIÓ DE CINE-FORUM al Pilar 

 

 

AUTOSTOP PER ESPANYA 

(de Martorell a Logronyo) 
-  I - 

 
La primera sortida de Catalunya va ser llarga i 
amb autoestop, de Barcelona a San Julián del 
Valle tocant a Bilbao. Explico ara el com i el 
què. La vestimenta era la sotana. Encara no 
s’havia fet el Concili Vaticà II. Aquell curs tercer 
de teologia, al Seminari Major de Barcelona, 
uns quants companys estudiàvem anglès with 
the record, és a dir, en discos, projectàvem 
completar anar a l’estiu, segurament el juliol, a 
Anglaterra, a Londres, a l’abadia de 
Westminster; ens acompanyaria el Dr. 
Campmany, que era el secretari del Bisbe 
Gregori Modrego Casaus, i que un temps 
després el van fer bisbe auxiliar de Barcelona. 
Anàvem a aprendre anglès, treballant el matí 
per guanyar-nos el menjar i l’estada.  
   Vet aquí un fet que va destarotar-ho tot. 
Alguns dels companys va demanar a la 
Diputació de Barcelona una beca de viatge de 
mil pessetes, que cobria les despeses i algunes 
coses més, ja que el menjar i el dormir ens el 
guanyàvem amb el treball del matí. A la revista-
setmanari Momento va sortir una foto de 
mossèn Montserrat Torrent tocant la guitarra en 
una església anglicana al costat d’una noia, 
cosina germana del mossèn. Tot i els esforços 
de Mn. Campmany per explicar-ho, el viatge 
se’n va anar en orris pels capellans i 
seminaristes. Així els que estàvem apuntats a 
aquell viatge a Anglaterra, vam decidir fer una 
altra cosa: un viatge al País Basc, a San Julián 
del Valle, i alhora deixar-ne constància amb un 
petit treball, que vam presentar a la Diputació 
de Barcelona, al Sr. Martínez Gallén.  
A l’estació de Martorell, vam sortir a la 
carretera que va a Lleida, travessant el pont 
que divideix el barri vell i el nou, avui dues 
parròquies. Una mica més enllà, amb sotana i 
una bossa, seguirem la carretera, on es veu 
l’estació del carrilet, on bifurquen les dues 
línies, de Montserrat i Igualada. 
Estrenem la primera etapa amb un cotxe que 
va a la Penedella, on el conductor d’una 
furgoneta Dkw ens accepta, ja que l’anar amb 
sotana li deuria donar confiança. 
Ens diu que  ve de la serra del Cadí on ha 
deixat uns cérvols. Així anem cap a Logronyo, 
on arribem per passar-hi la nit. Preguntant 
s’arriba a Roma i ens indiquen on és el 
Seminari diocesà. La persona que ens atén 
ens diu que el seminari està de vacances i 

que no hi podíem pernoctar. Ens diu que a 
prop hi ha el Seminari de los Misioneros del 
Sagrado Corazón, que a Barcelona són al 
carrer Rosselló-Muntaner, que nosaltres ja 
coneixíem perquè hi anàvem al cinema i a la 
piscina. 
El porter, en sentir que érem de Barcelona, 
ens va atendre molt bé i va dir que cridaria el 
pare Vergés, el qual “estaría muy contento de 
poder hablar en catalán”.  
El pare Vergés ens va dir: “A la casa som 
seixanta, per tant per dos més no vindrà 
d’aquí”. Són les 21’35, i ens donen el sopar 
de la comunitat: verdura amb patates,  fruita i 
un got de llet. Quina sort haver trobat el P. 
Vergés! 

                                                                                
Mn. Pere Boixaderas 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

HORARI MISSES D'ESTIU 

El proper diumenge dia 1 de juliol comença 

l'horari de misses de l'estiu. Al mes de juliol 

només canviaran les misses de diumenges 

i festius, però al mes d'agost canviaran 

tant les dels feiners com les dels festius, de 

la següent manera:  
 
 

Juliol i Agost 
 DIUMENGES i FESTIUS: Al Pilar a les 11h en 

Català. A Sant Eugeni a les 12h en Castellà. 
 

Només Agost: 
 DILLUNS: A Sant Eugeni a les 20h 

 DIMARTS: Al Pilar a les 19h 

 DIMECRES: A Sant Eugeni a les 20h 

 DIJOUS: Al Pilar a les 19h 

 DIVENDRES: A Sant Eugeni a les 20h 

 DISSABTES: Al Pilar a les 19h en Català. A 

Sant Eugeni a les 20h en Castellà. 
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FENT HISTÒRIA.... 

 
Foto de la parròquia de Sant Eugeni I, papa datada al 1917 

 

 
Primera pedra, beneïda pel bisbe Irurita al 1929  
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Lloem el  

Sagrat Cor de Jesús 
 

Seguint cristians costums, 
ajut per a ben pregar, 
fem amb goig la recordança 
que l'actual mes de juny 
al Sagrat Cor és dedicat, 
amb molta fe i esperança. 
 
Humanament parlant, 
nostre humà cor, senyal de vida 
mentre el tinguem bategant. 
 
I assenyat amor i afecte 
en tot moment del nostre viure, 
a Jesús Déu i home vertader, 
mort i ressuscitat preguem: 
"SAGRAT COR DE JESÚS 
EN VOS CONFIO". 

 
Francisco Baldrich 

 

 

 
 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

JUNY DE 2018 
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. Justí 

2 dss Sts. Marcel·lí i Pere 

3 DMG CORPUS CHRISTI 

4 dll St. Hilari 

5 dm St. Bonifaci 

6 dmc St. Norbert 

7 djs St. Robert 

8 dvs Sagrat Cor de Jesús 

9 dss Immaculat Cor de Maria 

10 DMG Xè durant l'any 

11 dll St. Bernabé 

12 dm Sta. Maria Rosa Molas 

13 dmc St. Antoni de Pàdua 

14 djs St. Eliseu, profeta 

15 dvs Sta. Maria Micaela 

16 dss Sts Quirze i Julita 

17 DMG XIè durant l'any 

18 dll Sta. Marina 

19 dm St. Romuald 

20 dmc Sta. Florentina 

21 djs St. Lluís Gonçaga 

22 dvs St. Paulí de Nola 

23 dss St. Tomàs Mor 

24 DMG Nativitat de SANT JOAN 

25 dll St. Guillem abat 

26 dm St. Pelai màrtir 

27 dmc St. Ciril d'Alexandria 

28 djs St. Ireneu de Lió 

29 dvs St. Pere i St. Pau, apòstols 

30 dss Protomàrtirs de Roma 
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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) (aquest mes de juny la missa 

amb la confraria de la Valvanera serà diumenge dia 10) 
 

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) 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  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 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 
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