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HORARIS DE MISSA  

DURANT ELS MESOS DE JULIOL I AGOST 
 

 

JULIOL 
 
Dilluns: 

 19h en MD Pilar - Català 

 20h en Sant Eugeni - Castellà 
 
Dimarts: 

 19h en MD Pilar - Català 

 20h en Sant Eugeni - Català 
 
Dimecres: 

 19h en MD Pilar - Català 

 20h en Sant Eugeni - Castellà 
 
Dijous: 

 19h en MD Pilar - Català 

 20h en Sant Eugeni - Català 
 
Divendres: 

 19h en MD Pilar - Català 

 20h en Sant Eugeni - Castellà 
 
Dissabtes i vigílies de festiu: 

 19h en MD Pilar - Bilingüe 

 20h en Sant Eugeni - Castellà 
 
DIUMENGES I FESTIUS: 

 11h en MD Pilar - Català 

 12h en Sant Eugeni - Castellà 
 

AGOST 
 
Dilluns: 

 20h en Sant Eugeni - Castellà 
 
 
Dimarts: 

 19h en MD Pilar - Català 
 
 
Dimecres: 

 20h en Sant Eugeni - Castellà 
 
 
Dijous: 

 19h en MD Pilar - Català 
 
 
Divendres: 

 20h en Sant Eugeni - Castellà 
 
 
Dissabtes i vigílies de festiu: 

 19h en MD Pilar - Català 

 20h en Sant Eugeni - Castellà 
 
DIUMENGES I FESTIUS: 

 11h en MD Pilar - Català 

 12h en Sant Eugeni - Castellà 
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Temps de fer ponts 
 
Al butlletí VEUS d'octubre del 2017, davant 

els convulsos esdeveniments socials que ja es 

preveien a Catalunya, els sacerdots de la nostra 

Agrupació parroquial de Ntra. Sra. del Pilar i 

Sant Eugeni us vam proposar treballar en pro 

d'una actitud que comportés sempre tendir 

ponts entre les persones i les seves idees 

polítiques, ja que la convivència és i serà 

sempre el valor primari que ha de preservar-se. 

Ja vam advertir llavors, també, que en 

moments de conflicte els ponts acostumen a 

ser un dels primers objectius que s'intenten fer 

caure, perquè les dues ribes es neguen a voler 

tenir contacte o relació alguna amb la riba 

contrària. Nosaltres vam demanar llavors, i ho 

seguim dient avui, que si en alguna cosa hem 

de destacar els cristians és en ser ponts de 

fraternitat i entesa entre uns i altres. De fet, al 

papa li diem "Summe Pontífex" que 

literalment significa "el màxim creador de 

ponts". Doncs l'exemple de Jesucrist i la seva 

Creu ens recorden que la nostra fe ens ha de 

moure sempre a ser pont entre Déu i els 

homes, i entre els homes mateixos, i no podem 

renunciar mai a ser-ho. 

 

Però fer ponts requereix el seu temps i la seva 

oportunitat. Quan la riuada és intensa i 

poderosa, tot i que els ponts són més 

necessaris que mai, aquests no poden 

construir-se, perquè la força dels elements ho 

impedeix. Els sapadors de l'exèrcit romà ho 

sabien i dedicaven els seus esforços principals 

en temps de sequera, ja que els llits de rius i 

riberes eren molt més propicis per a la seva 

construcció. I nosaltres, ara que arriba el temps 

d'estiu, temps de festa i repòs, volem proposar-

vos uns elements bàsics, que a manera de 

pilars, serveixin per a aquest bon propòsit de 

construir ponts socials, polítics i emocionals. 

D'aquesta manera complirem amb la nostra 

missió de cristians al món: ser creadors de 

ponts. 

 

Va ser amb motiu del temps d'Advent, que us 

vam proposar, ja llavors, aquests elements de 

reflexió. Quatre, per ser concrets: 1) respecte, 

2) comprensió, 3) perdó i 4) amor. Un per a 

cada un dels diumenges de l'advent, i que ara 

us proposem meditar-los de nou durant aquest 

temps de vacances. Amb l'ànim que en el 

retorn del curs altres camins siguin possibles, 

altres mirades s'imposin, i puguem caminar 

junts cap a un futur millor. 

 

1- RESPECTE: el primer pas que tots 

hauríem de donar és aquest, el del respecte. 

"Respecte" prové del llatí "re-spectare", o sigui 

tornar a mirar. I aquest és sens dubte el primer 

pas imprescindible ... Necessitem tornar-nos a 

mirar, a contemplar qui som tots, a no acceptar 

mirades superficials, banals o tergiversades. 

En un i altre costat hi ha bona gent; gent bona 

que vol el millor per als seus, i que no desitja 

cap mal als altres. No tenim cap dret a 

demonitzar al contrari, a qui no pensa o creu 

com nosaltres, a qui no sent les nostres 

emocions, o no comparteix els nostres 

sentiments. L' "altre", com diria Lévinas, no és 

un estrany que ens agredeix o ens molesta .... 

l'altre som nosaltres, ... en una altra pell, en un 

altre sentiment, en una altra mirada ... Hem, 

doncs, de "mirar-nos de nou", i no permetre 

que l'odi o el recel ennuvolin la nostra vista i, 

amb això, la nostra capacitat de judici... perquè 

això és, precisament, el respecte. 

 

2- COMPRENSIÓ: un següent pas 

imprescindible és el de la comprensió. 

"Comprendre" també prové del llatí: "cum - 

prehendere"; o sigui prendre en comú. Sembla 

absurd intentar acostar-nos a l'altre només a 

través del que ens separa, o el que ens 

diferencia. I més absurd encara és renunciar a 

conèixer i afirmar el que ens uneix ... perquè 

sempre és molt més gran allò que ens uneix, 

que no el que ens separa ... Busquem un món 

millor, encara que ho dissenyem de diferent 

manera ... Ens mou la mateixa llibertat, encara 

que la entenguem de diversa manera ... Volem 



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 

 

3 

construir un món més fraternal i solidari, tot i 

que difereixin els camins i les etapes .... No 

som tan diferents ... No som tan oposats ... 

Hem de prendre el que ens uneix, el que tenim 

en comú. Cal indagar sempre en això .... 

perquè sense aquesta comprensió, sense aquest 

espai comú d'entesa, no és possible el diàleg 

ni, de bon tros, el caminar junts. 

 

Aquests dos elements anteriors, el respecte i la 

comprensió, són part del nostre deure social i 

humà. Són exigibles a tots per igual, i són 

propis d'una societat civilitzada i fonamentada 

en sòlids principis ètics. Però nosaltres, com a 

cristians, volem proposar-vos dos passos més. 

Aquests només poden ser plenament 

contemplats des de la fe, encara que els oferim 

amb humilitat a tot aquell que els vulgui 

considerar. 

 

3- PERDÓ: cap ferida s'estronca 

definitivament sense una adequada atenció, i 

només el perdó sana i estalvia de veritat, com 

ens va manifestar Jesús a la creu. "Per - 

donare" en llatí significa "donar a algú" ... 

regalar. Per això el perdó mai no pot exigir-se. 

El perdó és tal, només quan és un regal, quan 

es basa en un sentiment més proper a la 

misericòrdia que a la justícia, més propi de la 

gratuïtat que del deure ... Necessitem 

perdonar-nos, necessitem donar-nos una nova 

oportunitat, construir una esperança nova ... 

No tenim obligació de perdonar, és clar, però 

sabem, per experiència, que només el perdó 

estronca veritablement les ferides de l'ànima ... 

No podem exigir a ningú que demani perdó, ... 

però sempre podem perdonar nosaltres. .. cada 

un, cadascú, des de la seva posició ... per 

humil que aquesta sigui, pot perdonar ... pot 

donar camí a l'esperança. I necessitem que 

cada un de nosaltres avanci cap al perdó ... 

Aquest és un do, un regal, que mira sobretot al 

futur ... Un acte que es desfà dels llasts del 

passat .... El perdó desancora la nau de la 

nostra vida amarrada al port de les nostres 

rancúnies, i ens permet fer-nos a la mar de 

l'esperança. 

 

4- CARITAS: Però ni tan sols el perdó ens fa 

aconseguir l'altra riba. Encara necessitem un 

pilar més en el nostre pont, aquell que ens 

apropi d'una vegada i irremeiablement a la riba 

oposada, ... a l'altre que ens és diferent. I 

aquest últim pilar és sens dubte l'amor .... 

Només l'amor ho pot tot, ho renova tot i ens 

condueix al sentit últim de totes les coses. Si 

no construïm els nostres ponts socials sobre 

l'amor i l'estima mutus, no hi haurà un autèntic 

camí de trobada, ni possibilitat real de futur. 

Sens dubte els ponts poden crear-s'hi per 

envair o ocupar l'espai de l'altre, però aquests 

ponts no tenen futur ... Només aquells que són 

instruments de trobada, generen el valor 

suficient perquè les dues ribes els apreciïn, i 

ambdues procurin per la seva permanència. 

L'amor és aquest últim pilar que dóna solidesa 

i sentit al pont. Jesús no només va perdonar els 

seus botxins i els que li odiaven ... va fer molt 

més, va donar la seva vida per ells, estimant-

los fins a la creu. Aquest misteri d'amor és el 

que ens recorda quin és el sentit últim de la 

fraternitat cristiana. Igual que el perdó, l'amor 

no pot exigir-se, és també un regal. És el regal 

per excel·lència, ja que quan algú estima es 

lliura a l'altre sense condicions. Quan estimem, 

doncs, fem de nosaltres mateixos un regal i 

omplim de plenitud la persona estimada. 

 

És aquest pont una utopia? Potser ens ho 

retreguin, però els creients sabem que en Jesús 

aquesta utopia s'ha fet realitat. I Ell ens 

convida a seguir-lo, a imitar-lo, a prendre-ho 

com a referent de la nostra vida, dels nostres 

sentiments, de les nostres accions ... 

 

Pensem, durant aquest temps estival, com 

podem ser cada un de nosaltres pont entre els 

nostres conciutadans; com podem anar 

construint els pilars d'aquesta entesa, basats en 

el respecte, la comprensió, el perdó i l'amor. 

Meditem aquest estiu .... i quan arribi el nou 

curs, plantem aquest pont d'esperança! 

 

Mn. Nino i Mn. Jesús 
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Tiempo de hacer puentes 

En el boletín VEUS de octubre del 2017, ante los 

convulsos acontecimientos sociales que ya se 

preveían en Catalunya, los sacerdotes de nuestra 

Agrupación parroquial de Ntra. Sra. del Pilar y San 

Eugenio os propusimos trabajar en pro de una 

actitud que conllevase siempre tender puentes entre 

las personas y sus ideas políticas, ya que la 

convivencia es y será siempre el valor primario que 

ha de preservarse. Ya advertimos entonces también 

que en momentos de conflicto los puentes 

acostumbran a ser uno de los primeros objetivos 

que se intentan derribar, porque ambas orillas se 

niegan a querer tener contacto o relación alguna 

con la orilla contraria. Nosotros pedimos entonces 

y lo seguimos diciendo hoy, que si en algo hemos 

de destacar los cristianos es en ser puentes de 

fraternidad y entendimiento entre unos y otros. De 

hecho al papa le llamamos "Sumo Pontífice" que 

literalmente significa "el máximo hacedor de 

puentes". Pues el ejemplo de Jesucristo y su Cruz, 

nos recuerdan que nuestra fe nos ha de mover 

siempre a ser puente entre Dios y los hombres, y 

entre los hombres mismos, y no podemos renunciar 

jamás a serlo. 

Pero hacer puentes requiere su tiempo y su 

oportunidad. Cuando la riada es intensa y 

poderosa, aunque los puentes son más necesarios 

que nunca, éstos no pueden tenderse, porque la 

fuerza de los elementos lo impide. Los zapadores 

del ejército romano lo sabían y dedicaban sus 

esfuerzos principales en tiempos de sequía, ya que 

los cauces de ríos y riberas eran mucho más 

propicios para su construcción. Y nosotros, ahora 

que llega el tiempo de verano, tiempo de asueto y 

reposo, queremos proponeros unos elementos 

básicos, que a modo de pilares, sirvan para ese 

buen propósito de tender puentes sociales, políticos 

y emocionales. De esta manera cumpliremos con 

nuestra misión de cristianos en el mundo: ser 

hacedores de puentes. 

Fue con motivo del tiempo de Adviento, que os 

propusimos ya entonces estos elementos de 

reflexión. Cuatro para ser concretos: 1) respeto, 2) 

comprensión, 3) perdón y 4) amor. Uno para cada 

uno de los domingos del adviento, y que ahora os 

proponemos meditar de nuevo durante este tiempo 

de vacaciones. Con el ánimo de que en el retorno 

del curso otros caminos sean posibles, otras 

miradas se impongan y podamos caminar juntos 

hacia un futuro mejor. 

1- RESPETO: el primer paso que todos 

deberíamos de dar es éste, el del respeto. 

“Respeto” proviene del latín “re-espectare”, o sea 

volver a mirar. Y ese es sin duda el primer paso 

imprescindible... Necesitamos volvernos a mirar, a 

contemplar quienes somos todos, a no aceptar 

miradas superficiales, banales o tergiversadas. En 

uno y otro lado hay buena gente; gente buena que 

quiere lo mejor para los suyos, y que no desea mal 

alguno para los demás. No tenemos ningún 

derecho a demonizar al contrario, al que no piensa 

o cree como nosotros, a quien no siente nuestras 

emociones, o no comparte nuestros sentimientos. 

El "otro", como diría Lévinas, no es un extraño que 

nos agrede o nos incordia.... el otro somos 

nosotros,... en otra piel, en otro sentimiento, en otra 

mirada... Debemos, pues, “mirarnos de nuevo”, y 

no permitir que el odio o el recelo nublen nuestra 

vista, y con ello nuestro juicio... eso es, 

precisamente, el respeto. 

2- COMPRENSIÓN: un siguiente paso 

imprescindible es el de la comprensión. 

“Comprender” también proviene del latín: “cum - 

prehendere”; o sea tomar en común. Parece 

absurdo intentar acercarnos al otro sólo a través de 

lo que nos separa, o lo que nos diferencia. Y más 

absurdo aún es renunciar a conocer y afirmar lo 

que nos une... porque siempre es mucho mayor 

aquello que nos une, que no lo que nos separa... 

Buscamos un mundo mejor, aunque lo diseñemos 

de diferente forma... Nos mueve la misma libertad, 

aunque la entendamos de diversa manera... 

Queremos construir un mundo más fraternal y 
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solidario, aunque difieran los caminos y las 

etapas.... No somos tan distintos... No somos tan 

opuestos... Debemos tomar lo que nos une, lo que 

tenemos en común. Es necesario indagar siempre 

en ello.... porque sin esa comprensión, sin ese 

espacio común de entendimiento, no es posible el 

diálogo, ni mucho menos, el caminar juntos. 

Estos dos elementos anteriores, el respeto y la 

comprensión, son parte de nuestro deber social y 

humano. Son exigibles a todos por igual, y son 

propios de una sociedad civilizada y fundamentada 

en sólidos principios éticos. Pero nosotros, como 

cristianos, queremos proponeros dos pasos más. 

Estos sólo pueden ser plenamente contemplados 

desde la fe, aunque los ofrecemos con humildad a 

todo aquel que quiera considerarlos. 

3- PERDÓN: ninguna herida se restaña 

definitivamente sin adecuada atención, y sólo el 

perdón sana y salva de verdad, como nos manifestó 

Jesús en la cruz. "Per - donare" en latín significa 

"dar a alguien"... regalar. Por eso el perdón nunca 

puede exigirse. El perdón es tal, sólo cuando es un 

regalo, cuando se basa en un sentimiento más 

cercano a la misericordia que a la justicia, más 

propio de la gratuidad que del deber... Necesitamos 

perdonarnos, necesitamos darnos una nueva 

oportunidad, construir una esperanza nueva... No 

tenemos obligación de perdonar, por supuesto, 

pero sabemos, por experiencia, que sólo el perdón 

restaña verdaderamente las heridas del alma... No 

podemos exigir a nadie que pida perdón,... pero 

siempre podemos perdonar nosotros... Cada uno, 

cada cual, desde su posición... por humilde que 

esta sea, puede perdonar... puede dar camino a la 

esperanza. Y necesitamos que cada uno de 

nosotros avance hacia el perdón... Éste es un don, 

un regalo, que mira sobre todo al futuro... un acto 

que se deshace de los lastres del pasado.... El 

perdón desancla la nave de nuestra vida amarrada 

al puerto de nuestros rencores, y nos permite 

hacernos al mar de la esperanza. 

4- CARITAS: Pero ni siquiera el perdón nos hace 

alcanzar la otra orilla. Aún necesitamos un pilar 

más en nuestro puente, aquel que nos acerque de 

una vez e irremediablemente a la orilla opuesta,... 

al otro que nos es diferente. Y ese último pilar es 

sin duda el amor.... Sólo el amor lo puede todo, lo 

renueva todo y nos conduce al sentido último de 

todas las cosas. Si no construimos nuestros puentes 

sociales sobre el amor y la estima mutuos, no habrá 

un auténtico camino de encuentro, ni posibilidad 

real de futuro. Sin duda los puentes pueden crearse 

para invadir u ocupar el espacio del otro, pero estos 

puentes no tienen futuro... Sólo aquellos que son 

instrumentos de encuentro, generan el valor 

suficiente para que ambas orillas los aprecien, y 

ambas procuren por su permanencia. El amor es 

ese último pilar que da solidez y sentido al puente. 

Jesús no sólo perdonó a sus verdugos y a los que le 

odiaban... hizo mucho más, dio su vida por ellos, 

amándolos hasta la cruz. Ese misterio de amor es el 

que nos recuerda cuál es el sentido último de la 

fraternidad cristiana. Al igual que el perdón, el 

amor no puede exigirse, es también un regalo. Es 

el regalo por excelencia, ya que cuando alguien 

ama se entrega al otro sin condición. Cuando 

amamos, pues, hacemos de nosotros mismos un 

regalo y llenamos de plenitud a la persona amada.  

¿Es este puente una utopía? Quizás nos lo 

reprochen, pero los creyentes sabemos que en 

Jesús esa utopía se ha hecho realidad. Y Él nos 

invita a seguirle, a imitarle, a tomarlo como 

referente de nuestra vida, de nuestros sentimientos, 

de nuestras acciones... 

Pensemos, durante este tiempo estival, cómo 

podemos ser cada uno de nosotros puente entre 

nuestros conciudadanos; cómo podemos ir 

construyendo los pilares de este entendimiento, 

basados en el respeto, la comprensión, el perdón y 

el amor. Meditémoslo este verano.... y cuando 

llegue el nuevo curso, ¡plantemos ese puente de 

esperanza! 

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

Intencions del Sant Pare, mes de juliol de 

2018: 

 Pels sacerdots en la seva missió 

pastoral. 

 Perquè tots els sacerdots que viuen amb 

fatiga i soledat el seu treball pastoral, es 

sentin confortats amb l'ajuda i l'amistat 

del Senyor i els germans. 

Intencions del Sant Pare, mes d'agost de 2018: 

 La família, un tresor. 

 Perquè les grans opcions econòmiques i 

polítiques protegeixin la família com el 

tresor de la humanitat. 

Al Pilar: Es resa el Rosari de dilluns a divendres a 
les 19,20 hores, i exposició del Santíssim cada 
primer divendres de mes (excepte mes d'agost). 
(*l'exposició de cada dijous no festiu a les 19’30 
hores tornarà amb el curs escolar al setembre) 
Església oberta cada dia feiner de 10 a 13 h. 
(excepte dilluns)  i de 18 a 20’30 h (a l'agost 
només s'obre la capella a les tardes). 
 
A Sant Eugeni: Es resa el rosari cada dia a les 19 
hores (rosari meditat). Durant els mesos de julol, 
agost i setembre NO HI HAURÀ Exposició del 
Santíssim. Capella del Santíssim oberta per a 
l’oració i visita espiritual cada dia laborable de 
9’30 a 20’30 hores (agost tancat al matí). 
 

 
 

 

 
 

 

I fins que s'acabi l'estiu! 
 

Homenatges a la Coral Estel i l'Orfeó 
Laudate, doncs d'ell s'aprèn, i de veus no 
amplificades, la regulació d'intensitats i 
volums, conjuntament els aguts i els 
greus. 
 
Si dediquem espais cosmopolites a les 
músiques, arreu ens cal remarcar la feina 
abnegada dels cantaires, la qual surt a 
l'exterior perquè produeix fruits els dies 
dels "bolos". 
 
Tanmateix penso en molts músics 
famosos que no es varen prendre 
seriosament la vida (i potser l'ofici) i es 
van quedar presoners de l'èxit: vida 
accelerada i capricis ràpids. 
 
Lluís Llach ho va definir així: "a mi el 
rock em sembla cínic, ja que per les 
sumes de diners que es mouen, pot 
resultar més fàcil triomfar que treballar". 
També pot ser un camí de mal retorn 
(això ho penso jo). 
 
Desitjar-vos platges, muntanyes i 
sobretot que allò que ens calgui tenir, 
doncs no hi falti!! 
 
Al setembre ja hi tornarem!! 
 
 

Víctor García Toldrà 
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CORAL ESTEL 
Ja hem arribat al mes de juliol i s’ha obert el 
període de vacances tant per la Coral Estel 
com per les altres activitats de la parròquia. El 
temps passa tan de pressa que a vegades 
ens sembla que no pot ser. 
 
Durant aquest mes de juny que acabem de 
deixar, el dia 7, tal com us ho havíem 
anunciat, varem visitar la residència de les 
“Religiosas Franciscanas Misioneras de la 
Natividad de Nuestra Señora” on des fa un 
temps hi resideix l’antiga companya cantaire 
Rosa Segú que acabava de celebrar el seu 
aniversari. 
 
Allà a la sala principal vàrem cantar un petit 
concert que va entusiasmar al públic present 
format per un centenar de persones, 
residents, monges, i personal assistent. La 
coral en nombre de 25 cantaires, als que s’hi 
va sumar la pròpia Rosa,  va interpretar una 
dotzena de cançons, a tres i a quatre veus, 
tradicionals del nostre repertori. Els assistents 
ens van demanar amb insistència que 
cantéssim un bis. Sincerament creiem que es 
va crear un ambient molt bonic,tant que 
vàrem prometre repetir quan es presentés 
una pròxima oportunitat.  
 
També, al escriure aquestes línies estem 
assajant el repertori que tenim previst per el 
proper concert final de curs, que pensem 
oferir el dijous 28 de juny després de la missa 
de set de la tarda. En el programa que hem 
preparat hi ha una cançó que cantarà la Coral 
per primer cop que es titula “Have a nice day” 
del compositor Lorenz Maierhofer. Esperem 
que el concert sigui del vostre gust i que en 
gaudiu molt tant com nosaltres. Tot seguit a la 
primera setmana de juliol està prevista 
l’assemblea general ordinària en la que ens 
acomiadarem fins el proper mes de setembre. 
Ens desitjarem entre tots, igual que des d’aquí 
ho fem a tots vostès uns feliços i relaxants 
mesos d’estiu amb unes bones vacances. 
Salut, Pau i Bona Música!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

ESPACIO DE REFLEXION 
 

Venid vosotros, benditos de mi Padre, a recibir el 

reino preparado para vosotros desde la creación 

del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de 

comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero 

y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, 

enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vivisteis a 

verme. Señor  contestaron cuando fue eso…  

Cuando lo hicisteis con uno de estos humildes 

hermanos míos… (Mt 25,35) 
 

Señor, haz que realmente  te vea en mis hermanos, 

con los que me cruzo en el camino  todos los días, y 

te demuestre en ellos mi amor 

Julio 2018  

 

SAGRAMENTALS  

juny 2018 
BAPTISMES: 

 Valentina Anglès Sykorova 
 Ribera Maduell Ferraz 
 Sofía López-Plandoli Marchetti 
 Anna Cobertera Pedrals 
 Lorenzo Pérez Gómez 
 Aimar Ainhoa Rojas Ramírez 

 

PREPARACIÓN AL BAUTISMO 
 

Acogida: lunes día 16 de julio a les 20h, 

y Celebración: sábado 21 de julio a les 

18h. Ambas en St.Eugeni. 

 En el Pilar los bautizos se celebran 

según demanda y disposición. 

 

DURANTE EL MES DE AGOSTO NO 

SE OFICIARÁN BAUTIZOS 

CATEQUESIS 
Inscripciones en la parroquia del Pilar : 
los días 18 al 22 de septiembre, de 18.00 a 
19.00h. 
 
Inscripciones en Sant Eugeni 
los días 12, 14, 16 19,21 23,26 y 28 de 
septiembre; horario de 18.00 a 19.45h. en el 
despacho parroquial 
 
El curso empezará en octubre: 

 en Sant Eugeni el día 6 a las 19.00 h. 

 en el Pilar el día 8 de octubre a las 
19.00 h. 
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Vida Creixent 

Durant tot el curs us dirigeixo unes paraules 

perquè conegueu aquest grup de Vida 

Creixent, ara que estem a les portes de l’estiu 

aquesta revisió és positiva en el sentit que mai 

hem de parar en la nostra preparació i revisió. 

Parar-se és envellir i el Senyor ens diu :” 
Aixecat i Camina”. 
 
Aquest any 2018-2019 el tema del curs serà 

“Testimonis de Jesucrist al segle XXI" del 

Pare Jesús Renau. 

 

Emprendrem amb il·lusió aquest nou repte que 

ens aportarà entusiasme, alegria i optimisme  

que són unes eines indispensables en aquest 

magnífic grup. Esperem que vulgueu venir a 

participar-hi.  

 

AMELIA INGLÈS 

 

 

 

 

 

 

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). 
 

CLUB DE LECTURA 
 

El día 5 de Julio, después de comentar el 
último libro recomendado (LAS POSESIONES 
de la autora Llucia Ramis) el Club de Lectura 
de la Parroquia del Pilar da por finalizada la 
temporada 2017-2018. 
 
Como ya es tradicional, esta última sesión se 
cierra con un "aperitivo" en el cual se 
despiden entre sí todos los componentes del 
Club de Lectura con el deseo de unas buenas 
vacaciones.  
 

 
 
El Club de Lectura de la Parroquia del Pilar 
reanuda su actividad a mediados de 
Septiembre. Oportunamente se indicará la 
fecha exacta de la próxima sesión, así como el 
título del libro a comentar. 
 
¡Hasta Septiembre¡ 
 

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 ¡¡ 
 
** El Club de Lectura es una actividad cultural, 
interesante y gratuita de nuestra parroquia. 
 

 
 

La propera reunió dels grups de Vida 

Creixent de les nostres parròquies de Sant 

Eugeni i el Pilar serà: el dimarts dia 18 

de setembre a les 18.00h. en Sant Eugeni,  

i el dimecres dia 12 de setembre a les 

17'30h al Pilar. 

 

Café entorn a La Bíblia 
 

- Retornarà al mes d'octubre - 
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LA  FAMÍLIA  
 

Un cop passades les tres Pasqües, la de Nadal, la 
de Resurrecció i la Pentecosta hem entrat a l’estiu, 
temps de vacances per recuperar forces, 
descansar amb la família, els fills i nets. Bon estiu 
per a tots!  
 

Aquest mes volia fer un escrit parlant de la família 
als nostres dies.Nosaltres els que som grans, qui 
mes, qui menys, exceptuant alguns casos, varem 
créixer en unes famílies estables, la majoria 
cristianes, molts durant el “nacional catolicisme”, 
anàrem a escoles religioses, que junt amb el pares 
ens varen inculcar els valors, d’aquella societat en 
general, grisa, trista i empobrida de la post guerra 
incivil.  
 

Ara ens sorprenem perquè tots aquells valors que 
eren vàlids i en els que encara hi creiem van 
desapareixent. Les famílies estan sofrint canvis 
importantíssims que influeixen en tots els 
aspectes de la vida: l’ individualisme desvirtua el 
vincles familiars, la cultura de passar-ho bé i 
gaudir de tot està permès,  genera agressivitat i 
intolerància; el ritme de vida es caracteritza per 
les presses, l’estrès, la  immediatesa; l’ 
organització social i laboral interfereix en les 
relacions humanes en detriment d’una certa 
disciplina i comportament. Pensem-ho: el treball 
dels pares no compagina amb els horaris escolars. 
La família acaba per ser un lloc de pas que serveix 
per quan interessa i els vincles es redueixen als 
desigs i les circumstàncies. L ’ideal d’un 
matrimoni, amb compromís de fidelitat i 
estabilitat i amor acaba per ser descartat. Per tot 
això veiem com cauen en picat el matrimonis tan 
religiosos com civils. 
 

No en parlaré, però considerem que actualment hi 
ha molts tipus de famílies, mares o pares solters o 
separats, famílies de dos pares o dos mares, 
algunes amb fills, a les que ja ens hi anem 
habituant. 
 

Molt joves enamorats s’aparellen, viuen junts 
sense cap condició, perquè tenen por de la 
renúncia i el sacrifici que cal un projecte de vida 
en comú i quan la passió purament carnal passa, 
és trenca la convivència i normalment se’n 
comença una altra. Aquestes relacions amoroses 
són breus episodis que busquen el benestar 
personal. Penso que és un plantejament egoista i 
hedonista. I aquests llaços tan fràgils no serveixen 

per formar una família. Es poden plantejar tenir 
fills sense una relació estable? 
 

AMOR, sí, escrit en majúscules, és quelcom més 
que un enamorament passatger, dia a dia s’ha 
lluitar per ell i comporta sacrifici i renúncia en bé 
de la convivència. 
 

Hi ha un terme molt utilitzat per tothom que és 
“fer l’amor”, l’amor no es fa, és un sentiment 
íntim que es pot expressar de moltes maneres, i 
pel que s’utilitza tenim altres paraules, que no són 
tan maques però són les reals. No m’agrada gens 
aquesta expressió perquè en molts casos 
desvirtua el vertader significat de l’ AMOR. Per 
mantenir durant un temps una relació sexual no 
cal AMOR, només desig i passió i aquests termes 
duren un cert temps. Quants de nosaltres portem  
més 50 anys cassats i estem junts i ens estimem? 
Això no treu pas que per raons de molt  pes hi ha 
matrimonis, amb fills, que es separen o es 
divorcien. Res a dir, més val viure sol o sola que 
amb companyia si no gaudeixen d’una raonable 
convivència. I tothom té el dret a  refer la seva 
vida i viure feliç. 
 

Tampoc vull dir que els matrimonis d’abans tot 
fossin flors i violes. Desavinença, infidelitat, 
separació i divorci per part dels dos conjugues 
també existien, però menys que actualment. 
Segurament alguns de nosaltres tenim fills/lles 
separats o divorciats que han refet la seva vida i 
ara gaudeixen d’ estabilitat. Alguns casats pel civil, 
d’altres voldrien haver-ho fet per l’ Església, però 
aquesta no ho permet, no m’expliqueu el perquè, 
hem costa entendre-ho, però molt d’ells 
continuen vivint com a bons cristians i educant-hi 
els fills. 
 

Per a la majoria quan ens casàvem sabíem que ho 
fèiem per sempre, per estimar-nos, respectar-nos 
i formar una família amb fills als que inculcàvem 
els valors cristians i si més no els morals i humans. 
En la família es compartien les alegries i les penes. 
La família era el centre de la societat i la mantenia 
viva. 
 

Ara cal pregar perquè els joves recuperin i 
entenguin els valors del matrimoni, oblidin els 
egoismes, s’estimin i formin famílies amb valors 
humans i cristians, que puguin ser model per a la 
societat del futur.                                         

                                                                                                         

Montse Carreras 
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EXTREMA  o SANTA UNCIÓ DELS 
MALALTS 
       

A Santa Eulàlia de Provençana teníem la sort de 

gaudir d’uns bons metges que, a més de ser atents i 

competents, ajudaven a la família i comunicaven a 

la parròquia l’estat greu del malalt, per si volien 

anar a buscar el capellà per sagramentar-los amb 

els últims auxilis espirituals. No tots ho feien de 

seguida, altres esperaven que es morís, perquè 

abans "s’espantarien" deien. Agraeixo des d’aquí 

als doctors Badia, Julià i, sobretot, a Jesús Campos, 

que vivia aleshores al carrer 26 de gener (ara 

Castelao), a qui agraeixo la visita diària que em 

feia a mi per la pleura seca, que em va tenir dos 

mesos sense poder sortir de casa. 

 

 ALGUNES VIVÈNCIES 

1.  Al carrer Àngel Guimerà hi tenia uns cosins, 

dos germans, Agustí i Isidro, amb les seves 

famílies. Tocant al número 80, em van avisar d’un 

malalt terminal. Hi vaig anar des de la parròquia, 

travessant la via del carrilet, que aleshores no 

estava coberta. 

Només arribar em van dir que volien arreglar 

papers. Això volia dir casar-se com Déu mana i fer 

testament, que ho podia fer el rector amb dos 

testimonis. Així, posant mans a l’obra, vaig 

demanar la partida de baptisme. Ell era d’un poble 

de la província de Múrcia. Així la va començar el 

calvari dels papers i no vaig tenir més remei que 

fer el bateig ‘sub conditione’ perquè la partida d’ell 

no arribava. Amb els altres sagraments, 

confirmació i penitència, vaig fer una parada de 

dos dies per no fer un ‘empanada sagramental’. 

Cinc dies, sis sagraments, tots menys l’ordre 

sacerdotal! Amb això va reviscolar durant sis 

mesos, gràcies a Déu. 

 

2. Anem ara al carrer Santa Eulàlia, davant mateix 

del complex Cottet (Saco-Magsa-Indo). Uns veïns 

ens van dir on hi havia un malalt greu. Com una 

fletxa vaig anar-hi. 

Els familiar que em van obrir em preguntaren qui 

ens ho havia dit. Sense respondre, 

i malgrat la reticència de les germanes, vaig anar a 

l’habitació del malalt i en preguntar-li si volia 

alguna cosa em respongué que no, que el deixés en 

pau. Li vaig dir que es trobaria davant Déu i que li 

demanaria comptes de la seva vida. El malalt va 

agafar un porró amb aigua de sobre la tauleta de 

nit, com si volgués tirar-me’l, caigué a terra, però 

no es trencà, i amb el soroll les germanes van 

entrar. Tot pensant que no ho havia fet bé vaig 

sortir esperitat de la casa. 

Dos dies després van venir les germanes a dir-me 

que el seu germà s’havia mort i que hi anés a resar 

un parenostre. Van agrair que hi hagués anat i em 

manifestaren que el seu germà havia estat marcat 

en la seva infantesa per una terrible experiència 

amb un capellà. 

Mn. Pere Boixaderas 
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CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

JULIOL 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 31      

 
 

 
     

1 DMG XIII durant l'any 

2 dll Sts. Procés i Martinià 

3 dm St. Tomàs, apòstol 

4 dmc Sta. Isabel de Portugal 

5 djs St. Antoni Mª Zaccaria 

6 dvs Sta. Maria Goretti 

7 dss St. Ot 

8 DMG XIV durant l'any 

9 dll Sta. Maria de la Pau 

10 dm St. Cristòfor 

11 dmc St. Benet 

12 djs St. Abundi 

13 dvs St. Enric 

14 dss St. Camil de Lelis 

15 DMG XV durant l'any 

16 dll MD del Carme 

17 dm Stes. Justa i Rufina 

18 dmc St. Frederic 

19 djs Sta. Àurea 

20 dvs St. Apolinar 

21 dss St. Llorenç de Brindisi 

22 DMG XVI durant l'any 

23 dll Sta. Brígida 

24 dm St. Víctor 

25 dmc St. Jaume, apòstol 

26 djs Sts. Joaquim i Anna 

27 dvs St. Cugat 

28 dss Sta. Caterina Thomàs 

29 DMG XVII durant l'any 

30 dll St. Pere Crisòleg 

31 dm St. Ignasi de Loiola 

   

AGOST 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 31   

 

 

1 dmc St. Alfons Mª de Ligori 

2 djs St. Eusebi de Vercel·li 

3 dvs Sta. Lídia 

4 dss St. Joan Mª Vianney 

5 DMG XVIII durant l'any 

6 dll Transfiguració del Senyor 

7 dm St. Gaietà 

8 dmc St. Domènec 

9 djs Sta. Teresa Benedicta de la Creu 

10 dvs St. Llorenç 

11 dss Sta. Clara 

12 DMG XIX durant l'any 

13 dll St. Poncià 

14 dm St. Maximilià Mª Kolbe 

15 dmc MD Assumpció 

16 djs St. Esteve d'Hongria 

17 dvs St. Jacint de Polònia 

18 dss St. Agàpit 

19 DMG XX durant l'any 

20 dll St. Bernat 

21 dm St. Pius Xè 

22 dmc Sta. Maria Reina 

23 djs Sta. Rosa de Lima 

24 dvs St. Bartomeu 

25 dss St. Lluís de França 

26 DMG XXI durant l'any 

27 dll Sta. Mònica 

28 dm St. Agustí d'Hipona 

29 dmc Martiri de Sant Joan Baptista 

30 djs St. Fèlix 

31 dvs St. Ramon Nonat 
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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 - excepte a 
l'agost) 
Vigílies de festiu: 20 hores (bilingüe) 
Festius:  12 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). 
A l'agost despatx els dijous de 18 a 20h (cal trucar a 
l'interfono) 
Secretaria: Sra. Maruja Ávila. 

 
 

EUCARISTIES 
Feiners: 19  hores (Català) (a l'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 de 
18 a 20’30 hores (a l'agost només horari de tarda) 

Exposició del Santíssim el primer divendres de 
cada mes, en acabar la missa (excepte a l'agost) 
 

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 
Mes d'agost despatx només a Sant Eugeni. 

 

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: (juliol i agost vacances) 
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  (juliol i agost vacances) 
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 (agost vacances) 
 
CÀRITAS (agost vacances) 
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 (no tanca en tot 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 

 
 

 

mailto:amicsdelsgois@gmail.com
http://assocamicsdelsgoigs.blogspot.com/

