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HORARIS DE MISSA  

DURANT ELS MESOS DE JULIOL I AGOST 
 

I FINS EL DIUMENGE 1 DE SETEMBRE INCLUSIU 

(l'horari normal d'hivern començarà el dilluns dia 2 de setembre) 
 

 
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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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mesos de juliol i 

agost de 2019: 

 

 JULIOL 

 Universal: Perquè tots aquells que 

administren la justícia obrin amb 

integritat, i perquè la injustícia que 

travessa el món no tingui l'última paraula. 

 

 AGOST 

 Per l'evangelització: Perquè les famílies, 

gràcies a una vida d'oració i d'amor, es 

tornin cada vegada més "laboratoris 

d'humanització". 

Al Pilar: Es resa el Rosari de dilluns a divendres a 
les 19,20 hores, i exposició del Santíssim al juliol el 
dijous dia 4 (no n'hi haurà el 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 juliol, 
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). 
 
 

 

 
 

 

Músics al carrer 
 

El carrer és una aventura, són músics 
devaluats.  Alguns saben solfa, d'altres 
fan auto aprenentatge. La legislació per 
aconseguir un petit espai és molt 
complicada. I és mol dificultós el seu 
acompliment, "barallar el teu espai de 
feina". 
Són músics purs, o bé empren eines 
musicals, però no estan promocionats ni 
distribuïts per cap management. A 
Barcelona poblen el gòtic, el raval, la vila 
olímpica.... usen centres cívics... Com a 
artistes que són, tenen unes idees 
canviants, directes. i també una 
inquietud vital. Poden tocar guitarres, 
violins, instruments d'altres cultures...  
Tendim a passar de llarg quan ens els 
trobem: "si no valen preu i són informals, 
no cal tenir-los en compte". Un moment 
només i seguim caminant... 
Als pobles i comarques hi ha, des de fa 
anys, força moviment local, però saben 
que els hi cal emprar demarcacions més 
grans. 
Tot aquest fenomen vol una 
predisposició: portar-ho a la sang!! Per 
exemple, i com a anècdota, el prestigiós 
violinista jueu Joshua Bell va anar a 
tocar als soterranis del metro; la 
gent no el van reconèixer (ell sabia que 
això passaria), i per tant no li van agrair 
ni reconèixer l'encant ni el virtuosisme a 
un famós (per a ells, un desconegut). 
 

Víctor García Toldrà 
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CORAL ESTEL 
El divendres dia 21 de juny vam celebrar el concert fi de 

curs a la capella del Magnificat. Constava d’onze obres, 

encara que les tres primeres estaven unificades com si 

fossin una sola cançó. Ara ja vàrem tancar el present 

curs 2018-2019 amb la celebració de l’assemblea 

ordinària anual i el sopar de germanor que van tenir lloc 

el dijous dia 27.  

Desgraciadament us hem de comunicar el decés de la 

Mercè Molina Paniello que ens va deixar el dia 4 de 

juny, al llindar dels 90 anys, i que havia estat una 

contralt important durant varies dècades de la Coral 

Estel. Era una gran persona molt afable i lliurada a la 

ajuda al proïsme, que tots els companys que la van 

tractar la respectaven i estimaven. Ara hem de celebrar 

una Eucaristia a la seva memòria a la nostra parròquia, 

però encara hem de fixar la data amb la seva família que 

viuen en un barri distant de la nostra ciutat. Que 

descansi en la pau del Senyor ! 

Ara voldria afegir uns comentaris sobre els autors de les 

cançons del nostre repertori, i que habitualment en els 

programes de mà dels concerts només indiquem el seu 

nom i els anys que van viure.  Per no allargar-nos 

excessivament avui només comentarem tres 

compositors notables, però no dels més coneguts: 

Michael Praetorius (1571 -1621), Jean Philippe Rameau 

(1683 - 1764),  i  Adolphe Adam (1803 - 1856). 

Michael Praetorius, fou un dels més versàtils 

compositors alemanys de l’època  i va influir en el 

desenvolupament de les formes basades en himnes 

evangèlics. Nasqué a Kreuzberg, avui un barri de Berlín 

dins d’una família luterana, això determinà tot el curs de 

la seva carrera musical. El seu pare havia estat alumne 

de  Martí Luter i l’havia ajudat a la confecció del 

Himnari Luterà original. Estudià l’orgue a Frankfurt. 

Fou organista a la Marienkirche abans de treballar a la 

cort de Wolfenbüttel com organista, y des de 1604 fou 

Mestre de capella. De 1613 a 1616 treballà a la cort 

saxona de Dresde, on el van influir músics italians, 

inclòs l’estil policoral de la Escola de Venecia, en 

especial per Giovanni Gabrieli. Fou un compositor molt 

prolífic. Va ser molt respectat com a constructor 

d’orgues i com a director, organista i compositor. Tenia 

fama de assolir un gran coneixement en tot el que estava 

relacionat amb la música. Es famosa la seva obra 

Terpsícore, una col·lecció de més de 300 dances i 

melodies franceses que ell arranjà. El "Syntagma 

Musicum" 1614-1620 que és un text molt detallat de la 

pràctica musical del seu temps, en el que inclou tots els 

instruments utilitzats. Morí a Wolfenbüttel el 15 de 

febrer de 1621. Una nadala molt coneguda que se li 

atribueix és: Es ist ein Ros' entsprungen , que nosaltres 

cantem amb el títol Un roseret eixia. 

Jean-Philippe Rameau, fou un compositor i eminent 

teòric musical francès del seu temps. Nat a Dijon el seu 

pare era l’organista de la catedral. Als 7 anys ja podia 

llegir qualsevol partitura per a clave. Als 18 anys viatjà 

a Itàlia, al tornar va estar d’organista a Clermont 

Ferrand fins el 1722 any en el que va escriure el seu 

primer Tractat de la Harmonia. Al 1723 es trasllada a 

París on ensenyà Clavicèmbal i Teoria musical. Al 1731 

l’anomenen director d’una orquestra privada del 

mecenes J.J. de la Pouplinière, que li va permetre 

dedicar-se a escriure òperes. En va publicar 30 i moltes 

de  elles vas ser molt famoses en el seu temps. Tot això 

li va valdre el sobrenom de “Descartes de la música”. 

Morí a París el 12 de setembre de 1764. La Coral Estel 

canta d’aquest compositor l’ Hymne a la nuit. 

Adolphe Adam,  fou un compositor francès que nasqué 

a París dins d’un ambient musical. El seu pare, que fou 

un reconegut pianista compositor i professor del 

Conservatori de París, Lluís Adam (1758-1848) el va 

introduir al món de la música i de la composició. Fou 

alumne de François-Adrien Boïeldieu  i amic i company 

de Hèctor Berlioz (ja que tenien la mateixa edat) que 

l’anomenava el “creador de contradanses”. Nosaltres 

cantem el seu famós Cantique de Noël. 

Finalment només ens resta desitjar a tots vostès i a les 

seves famílies i amics que gaudeixin d’un feliç estiu 

amb les seves corresponents vacances amb vivències 

molt joioses i saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAGRAMENTALS  

juny 2019 
BAPTISMES: 

 Eric Nolla Palomo 
 Mia Bermejo López 
 Sofía Hernández Charles 
 Laia Rivas Nureña 

 

PREPARACIÓN AL BAUTISMO 
 

Acogida: lunes día 15 de julio 2019 a les 

20h, y Celebración: sábado 20 de julio 

2019 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 del 16 al 21 de septiembre, de 18.00 a 
19.00h, en el despacho parroquial 
 
Inscripciones en Sant Eugeni 
del 12 al 30 de septiembre; horario de 18.00 a 
19.45h. en el despacho parroquial 
 
El curso empezará en octubre: 

 Se avisará oportunamente 

 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Kreuzberg&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Frankfurt
https://www.ecured.cu/index.php?title=Wolfenb%C3%BCttel&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/1604
https://www.ecured.cu/1613
https://www.ecured.cu/1616
https://www.ecured.cu/Venecia
https://www.ecured.cu/Giovanni_Gabrieli
https://www.ecured.cu/Terps%C3%ADcore
https://www.ecured.cu/1614
https://www.ecured.cu/1620
https://www.ecured.cu/index.php?title=Wolfenb%C3%BCttel&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/15_de_febrero
https://www.ecured.cu/15_de_febrero
https://www.ecured.cu/1621
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
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Y vio Dios que todo lo que había 

hecho  y he aquí que era bueno de 

gran manera (Génesis 1:31) 
En gran manera también las redes sociales son 

buenas, si les damos una buena utilización. 

Muchas personas reciben y conocen más la palabra 

de Dios reciben el evangelio cada día como ayuda 

de alimento espiritual. 

Hace unos días recibí un comentario que 

comúnmente, venimos escuchando a nuestro 

alrededor: "Hace muchos, pero muchos años que 

no rezo, no voy a misa, no creo en la iglesia, creo 

en Dios pero a mi manera, tengo mis oraciones 

inventadas por mí y me funcionan muy bien, la 

iglesia se tiene que modernizar, los sacerdotes y 

religiosas se deben casar libremente y 

voluntariamente, hacer las celebraciones como 

cualquier otro oficio, se les pague un sueldo  y 

nada de pedir limosnas." 

Eso de creer en Dios y no en los sacerdotes, creo 

que todos estamos de acuerdo, nuestra fe es en 

Dios ,debemos tener bien claro en santidad de la 

iglesia creada por Cristo Sumo y Eterno Sacerdote 

y los diferentes errores de personas que la 

componen. Por lo tanto no se tiene que dejar de 

creer en la iglesia, porque algún sacerdote haya 

tenido una conducta poco ejemplar. 

Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te 

vomitaré de mi boca, (Apocalipsis 3.16) 

Dejemos a Dios que juzgue las acciones de cada 

persona, nadie como Él nos conoce antes de 

pedirle  en el fondo de nuestro corazón. Debemos 

amar y respetar a nuestros sacerdotes, elegidos por 

Dios, confirmados por la iglesia, han recibido un 

don especial. Dios los capacita para una misión  

especial, transformar el pan en su cuerpo y el vino 

en su sangre. El celibato, les permite unirse a 

Cristo en un corazón entero y dedicarse  con mayor 

libertad al servicio de Dios y de los hombres 

Hay quienes pretenden de la iglesia, lo que no 

puede dar” Modernizarse” que consiste en aquello 

que no es propietaria sino sólo custodia: una 

verdad revelada que debe proclamar con fidelidad 

en todos los lugares del mundo y en todos los 

tiempos. Si hoy conocemos a Cristo es porque la 

Iglesia nos lo ha traído hasta aquí fielmente a lo 

largo de los siglos. Esto es algo que algunos  no 

comprenden: la Iglesia no decide lo que proclama, 

proclama lo que recibe. Y debe elegir siempre el 

mejor modo de proclamar la verdad de la que es 

depositaria para toda la Humanidad. Jesucristo es 

Él mismo, ayer, ahora y siempre y continuará hasta 

el fin de los tiempos porque así nos lo ha 

prometido. 

Es  por esto que habría que recomendarles a 

quienes tienen este planteamiento que no sean 

ingenuos "la Iglesia no cambiará  en lo esencial. 

Esto es un hecho" no esperes un imposible. La  

Iglesia de Cristo  no cambiará porque no puede 

hacerlo, aunque quisiera cambiar no podría porque 

su fundador no la dejaría.  Cambiar supondría su 

fin, ¿dejar de ser la Iglesia de Jesucristo para ser 

una iglesia de hombres? 

Hecha por hombres a la medida al gusto de los ho

mbres perdería la trascendencia de la eternidad par

a adquirir la caducidad de las modas siempre 

sujetas a los vaivenes del capricho. En una Época 

en la que reina el relativismo, en la que todo se 

puede comprar, vender, negociar…. 

Debemos de cambiar los hombres, volver nuestra 

mirada al que vino a salvarnos y aprender de los 

mártires que han dado y dan su vida por amor a su 

Creador. 

MDROV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Café entorn a La Bíblia 
 

- Retornarà al mes d'octubre - 
 

Grups de Vida Creixent 

Es reuniran de nou al setembre 

ESPACIO DE REFLEXIÓN 
 

…Jesús les dijo: Vosotros sois la luz del 

mundo. Una ciudad situada en la cima de un 

monte no puede ocultarse. No se enciende 

una lámpara para ocultarla en una vasija, 

sino para ponerla en el candelero y que 

alumbre a todos los que están en casa… (Mt 

5,14-15) 

 
 Que tu luz, Señor, nos haga ver la luz, ilumine 

nuestra vida y nos ayude a comprender lo que 

nos da felicidad y sentido 
Julio 2019  

 

Es demanen voluntaris/es per al mes de 
juliol (Agost es tancat) per ajudar i col·laborar amb 

DISA (Distribució Solidària d'Aliments, de 
l'Arxiprestat de Sant Josep Oriol de Barcelona). 

 

Les persones que estiguin interessades cal que es 
posin en contacte amb Mn. Laurentino de  Sant 
Isidor : 

Tel. 934 536 290  
Correu-e: parroquiasantisidor@gmail.com 

 

 Moltes Gràcies per a la vostra col·laboració! 

 

mailto:parroquiasantisidor@gmail.com
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VIDA CREIXENT 

 
Pertànyer el grup de Vida Creixent ens fa viure uns dons 

que el Senyor ens regala i que afecten a la persona i la 

seva relació i amistat amb els altres. 

La relació de la persona amb Déu la transforma 

radicalment. Al comunicar-se amb les persones neix 

aquesta amistat, no oblidem aquest fet que Jesús a 

l’Evangeli ens diu que ens fa els seus fills i els seus 

amics (Jo 15,15) 

Les persones grans som vigents, portem aquest fet i hem 

de donar-ne testimoni. 

Hi ha persones que tota la seva vida lluiten per destacar, 

per ser importants, però arriba un moment que tot s’ha 

de deixar,  però una cosa que va en tu tota la vida és el 

ser bona persona.  

AMELIA INGLÈS. 

  

 

 

 

 

 
 

FAR DE CONTES  

 
La nostra  col·laboració amb DISA i les escoles del 
barri  
 

"La Carme Faro ha vingut aquest curs a la nostra 
escola i ens ha fet gaudir de molt bones estones! 
En els cursos d’infantil  ha explicat tota mena de 
contes i rondalles basats en els centres d’interès 
que s’han treballat a l’aula. 
En els cursos de primària la Carme ha fet 
dramatitzacions de contes lliures o basats en 
temes que les mestres li han demanat sobre 
temes que han treballat de manera puntual a 
l’aula. 
Les dinamitzacions amb la Carme han estat un 
èxit. Tot els nens i nenes han quedat encantats de 
la màgia i l’entusiasme que transmet  quan explica 
contes. 
El fet de contribuir al banc d’aliments com a 
contrapartida, ha estat un aspecte que ens ha 
agradat molt i ens ha permès treballar els valors 
humans amb els nenes/es d’una manera molt 
especial. 

 Escola Auró 

Comissió de Biblioteca"  
 

 

CLUB DE LECTURA 
 

Como cada año, durante los meses de Julio y 
Agosto vamos a interrumpir las sesiones, que se 
reanudarán el jueves 19 de Septiembre. En dicha 
sesión, como de costumbre a las 19,45 horas, se 
comentará el libro : 

 

´ 
 
En plena Guerra Civil española, el joven médico Victor 
Dalmau, junto a su amiga pianista Roser Bruguera, se 
ven obligados a abandonar Barcelona, exiliarse y cruzar 
los Pirineos rumbo a Francia. A bordo del Winnipeg, un 
navío fletado por el poeta Pablo Neruda que llevó a 
más de dos mil españoles rumbo a Valparaiso, 
embarcarán en busca de la paz y la libertad que no 
tuvieron en su país. Recibidos como héroes en Chile -
ese "largo pétalo de mar y nieve", en palabras del 
poeta chileno-, se integrarán en la vida social del país 
durante varias décadas hasta el golpe de Estado que 
derrocó al doctor Salvador Allende, amigo de Victor por 
su común afición al ajedrez.  Victor y Roser se 
encontrarán nuevamente desarraigados, pero como 
dice la autora: "si uno vive lo suficiente, todos los 
círculos se cierran". 
 

SI TE GUSTA LA LECTURA. 
SI QUIERES COMPARTIR OPINIONES CON OTRAS 

PERSONAS. 
SII QUIERES AMPLIAR TU CIRCULO DE AMISTADES. 

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

  

La propera reunió dels grups de Vida 

Creixent de les nostres parròquies de Sant 

Eugeni i el Pilar serà: el dimarts dia 17 

de setembre a les 18.00h. en Sant Eugeni,  

i el dimecres dia 18 de setembre a les 

17'30h al Pilar. 

 



 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 

LUXE  A LES CIVILITZACIONS 

ANTIGUES 
 

LUXE, és poder, ostentació, diferenciació amb els 

altres, i aquesta definició és vàlida avui en dia i 

continuarà sent-ho mentre l’home sigui present a la 

terra. Un altre definició molt semblant podria ser 

que LUXE en les civilitzacions antigues eren fonts 

de plaer, d’afirmació d’estatus, de identitat i del 

poder dels seus reis-sacerdots que ho eren per la 

gràcia dels seus déus.  

Els antics imperis assiri, babilònic, fenici i persa 

tingueren en comú amb Alexandre el Gran la 

cobejança d’estendre el seu poder més enllà dels 

seus propis límits. Tingueren grans i continues 

lluites, conquestes i saquejos de tota mena , però 

també  un intens comerç de matèries primeres, 

metalls preciosos i objectes manufacturats. De tot 

això ens queda un testimoni de la qualitat i el 

refinament dels objectes de LUXE adquirits per les 

elits al llarg de centenars d’anys. Els fenicis, 

mercaders per excel·lència i bons artesans ho 

escamparen per tot el Mediterrani, des dels ports 

de Tir i Sidó.  Veus dels cronistes descriuen el que 

va representar el LUXE en un moment de la 

història en que la riquesa i la opulència definien el 

poder econòmic i polític d’aquests antics imperis. 

L’or, la plata, les pedres precioses, el marfil, robes 

brodades amb fils d’or, la porpra reial i calçat auri 

amb pedreria, eren signes normals a la reialesa 

d’aquest antics imperis.  Gaudien de joies d’or i 

robins i maragdes en collarets, arracades, braçalets, 

tant les dones com els homes. Així com tota mena 

d’afaits per pintar-se els ulls i maquillar-se.   

I visitant l’exposició a Caixa Forum, entenem tot el 

que ens volen dir, igual que quan veiem Versailles, 

el palau d’Hivern de Sant Petersburg o d’altres, no 

cal que ningú ens expliqui res, perquè tot el que 

pot ser LUXE, està allí: el poder, l’ostentació...  i si 

mirem la seva antítesis, veiem la pobresa, en que el 

seus súbdits vivien i les terribles guerres per 

conquerir terres dels altres imperis i augmentar la 

seva riquesa i el seu poder amb els botins obtinguts 

i amb esclaus, molts d’ells artesans que treballaren 

per els vencedors. 

Acompanyant l’exposició han ofert cinc 

conferències, quina més interessant!! sobre aquests 

antics imperis, a les quals hi vaig assistir, i que 

donaren més coneixement a tot el que volia 

expressar el LUXE d’aquelles civilitzacions, que 

són junt amb Grècia, més austera, i Roma el 

bressol de la nostra civilització. El concepte de 

luxe, en aquells temps no era estrictament el que 

actualment tenim, però no difereix massa. Només 

el gaudia la reialesa i les classes més riques, “les 

elits” El poble admirat, i els qui podien, en feia 

còpies amb materials més senzills: argila, pedra, 

metalls, pintures barates etc.  

La irrupció dels Babilonis amb el saqueig de 

Nínive, la capital d’Assíria el 612a.C. va ampliar el 

concepte de palaus i temples luxosos, i fabulosos 

jardins. Els dits “Penjants” (molts estudiosos 

dubten de la seva existència per falta de testimonis 

arqueològics de l’època), tots ells eren espais de 

relaxació, de culte o de reflexió, plens d’espècies 

noves i exòtiques. També van donar gran valor als 

banquets i van conrear el plaer dels sentits, les 

olors, els perfums, la música, el ball, i empraren 

fustes amb aromes i colors  nous per a ells. Un 

d’aquells jardins eren tot un LUXE per els que en 

podien gaudir. I no oblidem, el seu amor per 

l’aigua, indispensable per mantenir aquestes joies 

de jardins 

Fins i tot el profeta Ezequiel no es va resistir al 

Luxe exquisit dels fenicis i escriu un text on 

compara la ciutat de TIR amb una nau construïda 

amb els millors materials: { Tu, ciutat de Tir, et 

gloriaves de la teva bellesa perfecte. Tenies el 

recinte al cors dels mars; els qui et van edificar 

t’havien fet d’allò més bella Construïren el teu buc 

amb xiprer de Senir; prengueren un cedre del 

Líban per fer-ne el pal major........Arboraves les 

veles de lli brodat d’ Egipte i et feien de senyera; 

et protegies amb lones de porpra vermella i violeta 

a les costes d’Elixà...}  Ezequiel 27, 3-7 (segle Vi 

a. C.). 

Què més puc escriure? Doncs molt, moltíssim, 

però millor m’agradaria que tots poguéssim  

veurem per uns segons i de manera real aquell 

LUXE oriental de les civilitzacions de les que en 

som hereus.  Ens quedaríem estorats!!! 

I una recomanació final, si podeu no us la perdeu, 

crec sincerament que descobrireu un mon de 

LUXE perdut en runes, moltes vives i vigents en 

els nostres museus i en llibres històrics i en el 

nostre imaginari.                                      
                                                                                                         

Montse Carreras 
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S.O.S. CRISTIANS, 
de Pilar Rahola – 2018 

 
  Algunes reflexions d’aquest llibre que he 
llegit amb molt interès i gust. Llibre punyent a 
l'ensems per les escenes de martiri cruent 
dels cristians. Glaça el cor quan ho llegeixes 
de nens de cinc anys o menys. Francament 
esborronador! Aquesta història per- tany 
gairebé a tots els països del món, és una 
clara denúncia de la flagrant conculcació  
dels drets humans. A més de l’extensió 
universal que s’ha multiplicat 
extraordinàriament: 
USA i Madrid, 11 de setembre, París, Bèlgica, 
etc. Podem dir que la persecució dels 
cristians s’ha globalitzat com indica 
l’entrevista, com una taca d’oli. No podem 
oblidar les massives deportacions als gulags 
russos, l’holocaust jueu i els camps 
d’extermini del 
s. XX.  
 
   Concretant una mica i personificant la lectura 
dia a dia, m’ha estat agradable i eficaç per la 
gran i precisa informació de dades que ofereix. 
Em sembla més profitosa per la reflexió 
personal i també de les comunitats la conversa 
entre Andrea Ricardi i Pilar Rahola, remarcant-
ne alguns aspectes. 
 

   1. Relació de la Pilar amb Pau VI. 
   2. Persecució. El comunisme a Hongria - 

Mindszenty. El nazisme a Polònia - 
Maximilià Kolbe. 

   3. Què vol dir màrtir per la seva fe.  
   4. Catolicisme i poder. 
   5. Valors socials a Corea del Nord. 
   6. Comunitat cistercenca de Tibherini: el cristià 

per ser màrtir ha de morir; l’islàmic per ser  
màrtir ha de matar. 

   7. Els màrtirs, ¿són gent normal? 
   8. El Catecisme, el millor programa de la 

història.       
   9. El totalitarisme, passió malèfica que no té 

fi. 
 10. El concepte de proïsme cristià és un 

concepte revolucionari. 
 11. ¿Què m’aporta a  mi el cristianisme: 

transcendència, sentit de la vida…? 
 12. El Cardenal de Barcelona i el Cardenal 

Rouco. 
 13. Força del cristianisme: Banc Vaticà-Ràdio 

catòlica o feblesa viscuda amb fe. 
 14. Cultura del mur o cultura del viure junts. 
 15. Què és la guerra difusa? 
 16. Rouco o Aznar. 

 
- Trobareu aclariments a aquestes 
qüestions al llibre des de les pàgines 387 a 
424. 

                                                                                     
Pere Boixaderas, prevere 
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El GRUP ÀGATA és una Associació, que neix 

de la necessitat d’agrupar les dones afectades 

de càncer de mama - i també les seves famílies 

- per tal de contribuir a la informació, suport i 

rehabilitació de les persones que vivim aquesta 

situació.  

 

Per una banda, l’augment que malauradament, 

hi ha d’aquesta malaltia, i d’altra banda la 

desorientació i patiment que comporta, ens han 

empès a crear una associació on les persones 

afectades puguin parlar obertament i trobar 

l’orientació i els recursos que necessiten. Una 

associació no lucrativa i declarada d’utilitat 

pública, amb un clar esperit de voluntariat 

basat en l’ajuda mútua. 

 

Som el primer grup associat d’aquestes 

característiques a Catalunya, i a part de 

l’estímul que suposa el poder compartir la 

nostra experiència amb altres dones, oferim 

informació, assessorament individual i en 

grup, suport psiconcològic, documentació, 

activitats diverses de recuperació física, de 

formació i treballs en grup, xerrades, 

conferències, col·loquis, etc. 

 

Totes les activitats que ho requereixen són 

realitzades per persones titulades. 

 

La nostra finalitat és ajudar-nos mútuament 

per tal de superar els problemes, que van més 

enllà del camp estrictament mèdic, per 

aconseguir una plena integració a la vida 

quotidiana. 

 

D’altra banda, el finançament de les nostres 

activitats es realitza mitjançant l’aportació de 

les nostres associades i de les persones, 

entitats, institucions o empreses, que 

col·laboren amb nosaltres. Els principals 

serveis són de caire gratuït i mai tanquem la 

porta a ningú per una quota. El funcionament 

depèn de la dedicació del nostre personal 

voluntari, que atén i informa a totes aquelles 

dones i als familiars que ho necessiten.  

 

Hem rebut el reconeixement per part de 

l’Ajuntament de Barcelona, amb la Medalla 

d’Honor de la Ciutat de Barcelona (març 

2005), i per part de la Generalitat de Catalunya 

de la Creu de Sant Jordi (juliol 2005). Aquests 

reconeixements no fan més que encoratjar-nos 

per seguir la tasca que fem, no sempre fàcil i a 

sovint amb molts entrebancs. 

 

Tots aquests anys d’experiència, ens han servit 

per saber realment quines son les necessitats 

reals, i sobre en quins projectes hem de 

treballar. Malauradament per poder seguir i 

ampliar aquests projectes, necessitem nous 

recursos. 
 

juliol 2019 
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DESCANSAR PARA VOLVER RENOVADOS 
 

Iniciamos nuestro escrito recordando un fragmento del evangelio de (Marcos Mc 6,30-34Los 

apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado , El ,dijo 

Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. 

 Si, es posible que estemos cansados física y mentalmente de los agobios de la vida cotidiana que 

no solo pueden cansar sino que nos pueden abrumar  con sus grandes o pequeños problemas. 

Queremos y debemos descansar, cambiar un poco, alejarnos de lo habitual y emprender otras 

actividades. Pero éste cambio de vida no es excusa para que aparquemos también nuestra relación 

con Dios y pensemos que ya volveremos a Ël  cuando al volver el agobio le necesitemos.  

En este carrusel de vacaciones, también esta Jesús que nos mira y penetra con su mirar profundo. 

No es posible que en nuestra vacación no tengamos unos momentos para dedicarle un recuerdo 

mantenido. Si, es cierto que nuestra sociedad ha experimentado profundos cambios de 

pensamiento y podríamos preguntarnos ¿Qué ocurre en la conciencia europea para olvidarse o al 

menos silenciar toda idea que nos recuerde a Dios? 

 Ortega y Gasset, escribía lo siguiente “Hay épocas de odio de gran fuga lejos de lo divino en las 

que ésta hermosa montaña de Dios  casi llega a desaparecer en el horizonte. Pero al cabo vienen 

razones en las que súbitamente, con  la gracia intacta de una costa virgen, emerge a sotavento, el 

acantilado de la divinidad-Es ya hora de gritar desde la cofa ¡Dios a la vista1 

.Propiciemos este grito con nuestra conducta y nuestro testimonio y volvamos a nuestros hogares, 

aliviados del peso de nuestras tareas y satisfechos de nuestro descanso. 

 

CM 
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CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

JULIOL DE 2019 
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 dll Sta. Elionor 

2 dm Sts. Procés i Martinià 

3 dmc St. Tomàs, apòstol 

4 djs Sta. Isabel de Portugal 

5 dvs St. Antoni Mª Zaccaria 

6 dss Sta. Maria Goretti 

7 DMG XIV durant l'any 

8 dll St. Adrià 

9 dm Sta. Maria de la Pau 

10 dmc St. Cristòfor 

11 djs St. Benet 

12 dvs St. Abundi 

13 dss St. Enric 

14 DMG XV durant l'any 

15 dll St. Bonaventura 

16 dm MD del Carme 

17 dmc Stes. Justa i Rufina 

18 djs St. Frederic 

19 dvs Sta. Àurea 

20 dss St. Apolinar 

21 DMG XVI durant l'any 

22 dll Sta. Maria Magdalena 

23 dm Sta. Brígida 

24 dmc St. Víctor 

25 djs St. Jaume, apòstol 

26 dvs Sts. Joaquim i Anna 

27 dss St. Cugat 

28 DMG XVII durant l'any 

29 dll Sta. Marta 

30 dm St. Pere Crisòleg 

31 dmc St. Ignasi de Loiola 

   

AGOST DE 2019 
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 djs St. Alfons Mª de Ligori 

2 dvs St. Eusebi de Vercel·li 

3 dss Sta. Lídia 

4 DMG XVIII durant l'any 

5 dll MD de les Neus 

6 dm Transfiguració del Senyor 

7 dmc St. Gaietà 

8 djs St. Domènec 

9 dvs Sta. Teresa Benedicta de la Creu 

10 dss St. Llorenç 

11 DMG XIX durant l'any 

12 dll St. Herculà 

13 dm St. Poncià 

14 dmc St. Maximilià Mª Kolbe 

15 djs MD de l'Assumpció 

16 dvs St. Esteve d'Hongria 

17 dss St. Jacint de Polònia 

18 DMG XX durant l'any 

19 dll St. Magí 

20 dm St. Bernat 

21 dmc St. Pius Xè 

22 djs Sta. Maria Reina 

23 dvs Sta. Rosa de Lima 

24 dss St. Bartomeu 

25 DMG XXI durant l'any 

26 dll Sta. Teresa de Jesús Jornet 

27 dm Sta. Mònica 

28 dmc St. Agustí d'Hipona 

29 djs Martiri de Sant Joan Baptista 

30 dvs St. Fèlix 

31 dss St. Ramon Nonat 
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Web de l'agrupació parroquial 
http://parroquiapilarsanteugeni.com 
 

 
 

EUCARISTIES 
Feiners: 20 hores (Castellà: dilluns, dimecres i 
divendres) 
Vigílies de festiu: 20 hores (castellano) 
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 i rosari meditat  i vespres, 
tornaran al mes d'octubre (juliol, agost i setembre 
no hi haurà) 
 

HORARI DE DESPATX 
Dimarts i dijous de 18 a 19’45 h. (durant el mes de 
juliol). 
A l'agost despatx els dijous de 18 a 20h (cal trucar a 
l'intèrfon) 
Secretaria: Sra. Maruja Ávila. 

 
 

EUCARISTIES 
Feiners: 19  hores (Català) (durant l'estiu 
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: al juliol el primer dijous dia 
4 , en acabar la missa (a l'agost no n'hi haurà) 
 

HORARI DE DESPATX 
Només sol·licituds de sagraments i disposició de 
locals;  expedients i partides es fan a Sant Eugeni 
Dilluns a Divendres de 18 a 20 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 17 a 19 hores al Pilar 
Sra. Anna Pérez (coordinadora) 
- Anna Pérez (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/

