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BON ESTIU! 
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, per al mes de Juliol i 
Agost de  2020: 
Juliol: Pregària universal: perquè les famílies 
actuals siguin acompanyades amb amor, respecte 
i consell. 
Agost: Pregària universal: per totes les persones 
que treballen i viuen de la mar, entre ells els 
mariners, els pescadors i les seves famílies. 
 
Al Pilar: Es resa el Rosari dimarts i dijous (dies de 
missa) a les 19,20 hores. Església oberta cada dia 
feiner de 10 a 13 h. (excepte dilluns)  i de 18 a 
20’30 h, però al mes d'agost només s'obrirà per 
les tardes. 
A Sant Eugeni: Es resa el rosari cada dilluns, 
dimecres i divendres de juliol a les 19 hores (rosari 
meditat). Capella del Santíssim oberta per a 
l’oració i visita espiritual cada dia laborable de 
9’30 a 20’30 hores al juliol; al mes d'agost només 
en horari d'església. 
 

A LA NOSTRA MARE NARCISA 

TOLDRÀ (CISETA) † (1924-2020) 
 

Mare t'estimem pel teu exemple de superació 
davant de tot tipus de situacions adverses, 
posant fermesa, voluntat i talent. 
Tothom que t'hagi conegut t'enyorarà, ara en 
la teva absència. Has viscut quasi un segle 
amb seny, moderació i lucidesa. Has tingut 
mols amics i amigues amb majúscules. l teva 
família t'hem estimat i t'estimem (fills, net, 
nores...). I recordarem la teva fe i el teu 
amor... als teus, al país, a la terra...  
Et retrobarem en l'eternitat, amb els avis, que 
tu tant estimaves!!! Et recordarem sempre!! 
 

Víctor i Eduard Toldrà 
 

 

 
 

"Pau Donés"  (1966-2020) 
 
Ens ha deixat fa pocs dies el líder del grup 

"Jarabe de palo". Va lluitar anys enfrontat a 

una malaltia greu. Tenia només 53 anys quan 

morí... Molt jove! 

Un cantant d'aquí, però que va tenir molt de 

ressò a tota Espanya i a Llatinoamèrica. Va ser 

popularitzador d'una manera de compondre 

molt seva (poètica, popular, vital i vitalista). 

Feia d'uns coneixements potser no massa 

virtuosos, una manera simpàtica, sincera i 

agradable de composar música. 

En el moment de sortir el primer àlbum, anava 

en una direcció diferent de la resta del rock 

català dels anys noranta (Sopa de cabra, Sau, 

Albert Plà...). Aquest primer disc contenia 

clàssics importants del Pau Donés: La Flaca, 

Grita, o bé El Lado Oscuro... A les gravacions 

següents es va mostrar un continuisme fidel a 

les seves arrels musicals. 

La cançó La Flaca es va interpretar i 

enregistrar en versions i instruments diferents, 

degut a la seva altíssima popularitat. 

Va ser un músic treballador i lluitador, que 

trobarem a faltar!!! 

   

Víctor García Toldrà 
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"La Cripta de nuestra parroquia" 
 

Amigos parroquianos! Estos tristes días de pandemia lo hemos pasado bastante mal, pensando en 
nuestros familiares y amigos. Desde hace ya unos pocos días tenemos la alegría de poder ir a misa de 
nuevo. Hasta hace poco, en fines de semana, la misa se celebraba en la Cripta del Pilar. Gracias a Mn. 
Jesús, Ana y Jorge, y otros colaboradores, la Cripta ha quedado preciosa. Toda blanca y muy iluminada. 
La Virgen del Pilar tiene un manto nuevo muy bonito, regalo de la Cofradía de Valvanera, patrona de la 
Rioja. Hay también otra Cofradía presente en la Cripta: la de la Virgen de la Peana, patrona de Borja 
(Zaragoza). Ambas cofradías tienen sendas imágenes en la misma Cripta, a las que veneran numerosos 
devotos de nuestra ciudad. 
Hasta la Virgen del Pilar, que preside el ábside de la Cripta, se sube por una escalera que permite 
acercarse a la imagen para poder besarla. A ambos lados hay dos tapices, uno con la imagen de la 
patrona de Barcelona, la Virgen de la Merced, y el otro con una vista panorámica del monasterio de 
Montserrat, donde se venera la patrona de Cataluña. 
Me ha enseñado Ana las diversas imágenes que rodean el recinto de la Cripta: La Inmaculada (una talla 
del siglo XVIII), San José, San Antonio, la Virgen del Carmen, la Virgen de los Dolores, y un Sagrado 
Corazón que preside la Capilla del Santísimo, y junto al altar de la Valvanera, una preciosa cruz. 
Para aquellas personas mayores o que tengan dificultad de movimientos, existe un medalla de la Virgen 
del Pilar que desciende su cadena desde la misma imagen principal. Fue un regalo de las cofradías para 
facilitar la veneración de la Virgen por personas con dificultades,... ¡Estoy sorprendida! Saludos: 
 

Margarita Portabella 
 

CORAL  ESTEL 
Saludem a tots els seguidors de la Coral Estel i 

lamentem que  com  a conseqüència de la 

pandèmia del coronavirus les nostres activitats 

s’hagin vist paralitzades, incloent dos concerts 

programats i tot el seguit d’assajos setmanals. 

Actualment tenim la expectativa de celebrar 

l’assemblea anual de final de curs en la que 

programarem les activitats de la propera 

temporada, que començarà si a Déu plau, el 

proper setembre. 

Aquest confinament ha suposat que 

celebracions tan escrupolosament  

programades con la celebració dels 250 anys 

del naixement de Beethoven s´hagin vist 

suspeses arreu del món. 

Aquí des d’aquestes línies voldria recordar que 

aquests any 2020 era motiu de altres 

efemèrides musicals de diferents compositors, 

no tan famosos, però que també es mereixen 

un record per part dels que estimem la música.  

En efecte voldria començar per dos músics 

catalans: Joan Brudieu nascut a Limoges fa 

500 anys, però fincat a Catalunya, i va ser un 

famós  mestre de capella de la Seu d’Urgell i 

professor de cant a Sta. Maria del Mar de 

Barcelona.  

 

 

De la seva obra destaca una missa de difunts i 

15 madrigals en català i castellà. El nostre 

director Miquel Saladrigues ha dirigit obres 

seves. Esperem que algun dia ens pugui dirigir 

cantant alguna de les seves obres.   Un altre 

músic català del que recordem els 50 anys de 

la seva mort és Robert Gerhard, fill de Valls 

encara que es va exiliar durant la nostra guerra 

incivil, i que morí  a Oxford. 

També voldríem recordar el següents 

compositors: El francès Adrian Le Roy, 500 

anys del seu naixement a Montreil sur mer.   

 

El belga Henri Vieuxtemps: 200 anys del 

naixement a Verviers.  Saverio Mercadante: 

150 anys de la seva mort a Nàpols.  Joseph 

Strauss (germà del famós Johann) 150 anys de 

la seva mort a Viena. Franz Lehar  nascut a 

Komarno (actual Xèquia) fa 150 anys i Oscar 

Straus nascut a Viena l’any 1870.  Max Bruch 

mort a Friedenau (Alemanya) fa 100 anys. 

Finalment volia citar a Eduardo López 

Chávarri mort a València l’any 1970, al igual 

que Alfred Newman,  músic cèlebre del 

cinema, mort el mateix any a Los Angeles. 

Tots ells descansin en la Pau del Senyor.  

A tots vostè els desitgem llarga vida, molta 

salut i un feliç estiu !! 
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.Déu meu!!!, Jan van Eyck està aquí 
 

Aquest és el títol  de l’exposició que la ciutat de 

Gant ofereix, durant aquest any 2020, d’un dels 

millors i més estudiats pintors flamencs: Jan van 

Eyck, amb motiu de l’acabament de la 

restauració de la seva impressionant  pintura 

“L’Adoració de l’Anyell Místic” i d’altres  de 

les seves més preuades obres, algunes en préstec 

del Museu del Prado, on guarden moltes obres 

de pintors flamencs. 

 

Jan van Eyck, nascut a Maaseik, a la ribera del 

Mossa i diòcesi de Liege, el 1390 ?, fou un 

pintor flamenc que treballà a Brujes i està 

considerat com uns dels millors pintors del nord 

d’Europa del segle XV i el més cèlebre dels 

primitius flamencs. Per això és diu que és l’últim 

de l’Edat Mitjana i el primer del Renaixement. 

Fou junt amb el seu germà Hubertus una de les 

figures de transició del Gòtic internacional a 

l’escola Flamenca del segle XV com a última 

fase de la pintura gòtica, que alguns consideren 

el prerenaixement.  Jan van Eyck va créixer en 

una família de pintors, Hubertus i  Lamberg és 

creu que eren germans seus i també pintors. No 

sabem exactament on es va formar com artista i 

probablement com a miniaturista per la seva 

tècnica refinada i els petits detalls de les seves 

obres.  

 

Entre les seves  múltiples pintures, totes 

esplèndides com el “Retrat del matrimoni 

Arnolfini” i moltes de caràcter religiós amb 

precioses Mares de Déu, escriuré sobre la que 

presideix l’exposició de Gant: “L’adoració de 

l’Anyell Místic” i en faré un petit resum, perquè 

en detall no hi cap en tot el Veus...  

Anomenat també el “políptic” de Gant, és una 

pintura sobre fusta, formada per diverses taules, 

que es tanca, i tot ell, dins i fora, està pintat. Fou 

un encàrrec de Jocobus Vijdts i la seva esposa 

Isabel Borluut, que estan representats a un racó 

de la pintura. Quan és tanca presenta 

l’Anunciació i obert, a la part superior hi ha 

Jesucrist al centre com a Pantocràtor i als 

costats la Verge Maria i Sant Joan Evangelista, 

a l’esquerra els Àngels cantors i Adam, a la dreta 

els Àngels músics i Eva. A sota trobem un gran 

panell  amb  L’Anyell Místic entre prats verds i 

cap a on s’acosten diversos grups socials a 

adorar-lo. Als costats trobem a l’esquerra, els 

Cavallers de Crist i de Jutges íntegres i a la 

dreta  Els Eremites i els peregrins. També hi han 

les virtuts: la justícia, la fortalesa, la prudència i 

la temperància. En aquesta obra podem apreciar 

el caràcter de la seva pintura: el naturalisme 

analític, usant colors lluminosos, cuidant molt la 

representació del paisatge amb un gran lirisme. 

Tots aquests elements els veiem en altres 

pintures seves a pocs anys de distància d’aquest 

políptic. 

 

Aquesta obra es va començar a pintar abans de 

1426 i va acabar, sembla que cap el 1432. La 

seva ubicació original és la Catedral de Sant 

Bavó a Gant, Flandes.  Es creu que la va iniciar 

el seu germà Hubertus Van Eyck i la va culminar 

Jan. Segons la interpretació tradicional és que 

Jan va reunir tots els panells que el seu germà 

havia pintat abans de morir el 1426 i en va afegir 

d’altres de creació pròpia, ajuntant-los tots.  El 

que es plantegen els entesos és: qui va pintar-ne 

uns i els altres?. Això ha esdevingut una qüestió 

mítica entre els historiadors de l’art. Sembla que 

actualment els crítics s’inclinen per atribuir a 

Hubertus la concepció de la pintura i en part 

l’execució de la taula amb l’Adoració i les tres 

taules superiors, i que Jan pintaria tota la resta. 

Alguns diuen que tot és de Jan van Eyck, i 

d’altres creuen que Hubertus, és una invenció 

dels humanistes de Gant al segle XVI.  Tot 

aquest embolic de germans i dates no és pas res 

de nou en l’art de tants segles enrere on és difícil 

trobar escrits que s’acreditin el que i el com de 

cada obra.  El que impressiona, sigui d’un o dels 

dos germans, és la bellesa d’aquesta pintura, i 

l’adoració de tothom vers l’Anyell Místic, que 

un cop restaurat té inclús un rostre que recorda 

els humans. 

 

Fa uns 6 anys en un viatge a Flandes, vàrem 

visitar varies ciutats i totes tenen una personalitat 

pròpia, però molt interessant, i a Gant vàrem 

gaudir de la seva Catedral gòtica de Sant Bavó, 

on està aquesta pintura. No vàrem veure 

l’original, perquè estava en restauració, sinó una 

còpia tan perfecte que hauria passat per la 

pintada per Jan van Eyck. És impressionant! els 

colors, els detalls, la multitud de persones que hi 

surten, totes diferents i vestides segons el seu 

rang. Una preciosa pintura que ens presenta  la 

religiositat d’aquella societat. Si en teniu  

l’oportunitat aneu a catedral de Gant i tindreu 

una inesperada sorpresa.                                                                                                               
Montse Carreras 
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UN POLSIM DE LLUM 

 

Diu que fa molts i molts anys existia un reialme on 

feia un fred espantós. 

 

A la torre més alta del castell reial hi vivia un mag 

molt savi i molt vell que es passava les nits 

observant el cel i les estrelles. 

 

Una nit d'hivern, molt negra i molt freda, el savi 

contemplava el cel a través del seu telescopi i, de 

sobte, va cridar: 

-Aquí el tenim! Prou que ho sabia que vindria! 

Aquell crit va despertar en Víctor. Era un noi que 

feia d'ajudant del savi. Vivia a la torre amb ell. Es 

dedicava a fer la neteja, a ordenar els llibres i a 

classificar els papers. 

-I doncs, qui és que ve? Que potser espereu una 

visita, a aquestes hores tan intempestives? -va dir 

en Víctor. 

-Vine a veure-ho per tu mateix -féu el savi-. Vet 

aquí una gran estrella. Millor dit, és un gran 

cometa. L'estava esperant des de feia molt de 

temps! 

-Es aquell cometa que es veu en aquells llibres tan 

vells que teniu a la biblioteca? Aquell del qual es 

diu que pot escalfar allò que és fred? 

-Sí, Víctor, és aquest mateix - respongué el vell-. 

N'estic ben segur! Ja ho veuràs, acaronarà la 

muntanya i hi deixarà un polsim de llum. Mira, tu 

que tens bones cames, posa't en camí i porta'm una 

mica de polsim de llum. 

 

Dit i fet. Camina que caminaràs, en Víctor arribà al 

cim de la muntanya al mateix moment que passava 

el cometa. Era com un immens esclat d'or lluent 

que, tan de pressa com havia arribat, 

desapareixeria cap a l'altra punta del cel. El noi 

hagué d'aclucar els ulls. Tot tremolós per l'emoció, 

es tragué un mocador que duia a la butxaca i, amb 

molta cura, recollí una mica del polsim 

enlluernador que havia deixat anar el cometa. 

«No sé pas si un polsim de llum tan petit podrà 

escalfar el castell reial», va pensar. 

 

L'endemà, el savi i el seu ajudant van anar a trobar 

el rei. El savi li digué: 

-Majestat, la bonica estrella que és capaç d'escalfar 

allò que és fred ha passat aquesta nit per sobre del 

vostre reialme i ens ha deixat un petit polsim de 

llum. 

 

El rei se'l mirà fit a fit i li digué: 

-Mostra'm aquest polsim que dius que és tan 

meravellós. 

 

En Víctor deslligà, amb molta cura, el seu mocador 

i el polsim il·luminà tota la sala. El rei, enlluernat, 

clogué ràpidament els ulls i manà: 

-Ordeno que això es tanqui dins una arqueta! I tu, 

savi, investiga en els teus llibres per mirar de 

trobar la manera de fer que aquest polsim escalfi 

tot allò que és fred. Quan ho sàpigues vine a dir-

m'ho. Afanya't, perquè aquí, des de fa segles, glaça 

cada dia! 

 

El savi i en Víctor van pujar escales amunt fins a la 

torre més alta, on vivien. 

Tots dos, asseguts a taula, s'agafaven el cap amb 

les mans tots pensatius. No sabien com respondre 

la pregunta del rei. 

 

De sobte, en Víctor es va treure el mocador de la 

butxaca. En un plec de la roba hi quedava una 

petitíssima resta del polsim que el rei havia fet 

guardar en una arqueta. 

 

El noi va passar suaument el dit per damunt del 

polsim i al moment va sentir-se content. Aleshores 

va passar el dit per la mà del savi i tots dos van 

sentir menys fred. Es van mirar i es van posar a 

riure. 

 

L'endemà el rei, tot encuriosit, va tenir ganes de 

veure aquell polsim que havia fet guardar en una 

arqueta. Es va posar una mà davant dels ulls per no 

enlluernar-se i va obrir l'arqueta ben a poc a poc. 

Quina va ser la seva sorpresa quan no hi va trobar 

res més que una mica de cendra. 

 

Tot enfurismat va fer cridar el savi i li digué: 

-M'has enganyat! El teu polsim no és res més que 

cendra! I la cendra mai no ha pogut escalfar allò 

que és fred! 

En Victor es va treure el mocador de la butxaca i el 

va atansar al rei tot dient: 
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-Majestat, hem trobat el secret. Ara sabem que el 

polsim només escalfa quan es comparteix amb els 

altres. 

Agafeu amb la vostra mà el poc polsim que encara 

queda al mocador. Després poseu la vostra mà a les 

mans de les persones que estimeu i, entre tots, 

donem la mà a tots els súbdits del vostre reialme. 

 

El rei, un xic desconfiat, passà la mà pels plecs del 

mocador del noi i després donà la mà a la reina i a 

les princeses. Aquestes la donaren als servidors del 

castell. Els servidors la van donar als pastors i 

aquests, als lleters i formatgers. I els formatgers als 

escura-xemeneies, i aquests a... 

 

Des d'aquell dia al reialme no hi va haver més glaç 

i el fred tan espantós que tothom tenia es va 

convertir en una agradable escalfor. 

Adaptat d'un conte de Maria-Helène Delval Extret 

de Pomme d'Api 

 

► Els elements del conte 

 

 Quan es descobreix la llum cal anar a cercar- la. 

 Quan la llum és potent només en cal un polsim. 

 Si es tanca la llum, desapareix. 

 La llum que passa de mà en mà, la llum que es 

comparteix, escalfa el cor de tots. 

 Quina és la llum dels cristians? 

 On la podem trobar? 

 Qui ens l’ha donada? 

 Amb qui la compartim? 

Què en diu l’Evangeli? 

 
 

Carme Faro 

 
 

 
 

Escletxes de llum 

16 juny 2020 

 
Ull per ull i dent per dent, es la llei judaica del 

talió o l’amor als enemics. A la Conreria que hi 

vaig estar 5 anys, durant el curs de finals de 

setembre fins a finals de Juny. També a l’Agost 

hi anàvem per un curset de 20 dies. Eren dies 

preciosos per fer uns jocs olímpics que cadascú 

havia d’apuntar-se a dues proves almenys. (Per 

exemple escacs i salts d’alçada) 

 

Recordo que em vaig apuntar a diverses proves 

individuals i col·lectives i  a la prova del 

campionat d’escacs. Per primera vegada  vaig 

aprendre la paraula catalana diferent del mot 

“ajedrez”, que dèiem en castellà. L’últim, de la 

partida que decidia el títol de campió encara no 

s’ha acabat entre Josep Mª Martí i Bonet i Pere 

Boixaderas. (Pregunteu-l’hi al Dr. Martí i Bonet. 

En la prova de salt d’alçada de baix fins a 1’40, 

pujant de 10 en 10,  que lluny estava del 2’20 

amb l’estil Floosbury, llistó ben alt ara) 

 

Jesús va posar el llisto ben alt. Difícil 

d’assolir .”Estimeu fins i tot els enemics”. 

Confesso que la manera que he fet  viure aquest 

manament de Jesús, encara que no superior ara 

al llistó de 1’40. En dues persones m’ha estat 

terriblement difícil. El General Francisco Franco 

que va signar la sentència de mort del meu pare 

Antonio Boixaderas Font,  3 del juliol de l940, i 

el comissari Joan Creix que va ordenar la carga 

contra els capellans l’11 de maig de 1966. Amb 

....paciència i resiliència i de mica en mica 

posant la reflexió en la consideració d’enemics a 

mort a adversaris, d’adversaris a contraris, de 

contraris a diferents, de diferents a germans, de 

germans a fills, del mateix Déu pare de tots. 

Gràcies. 

 

Aquest segon tros, des de: Recordo... 

com fins ben alt ara, no el vaig dir en el sermó 

de la missa, sinó que el vaig fer després.  

 

 

Mn. Pere Boixaderas                                                                            

Rector emèrit del Pilar 
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HOMILIA EN LES EXÈQUIES DE 

NA NARCISA TOLDRÀ 

SOBREPERA 
Tanatori de Les Corts, Barcelona,  

28 de juny de 2020 

-------------------------------------------------------- 
 

Estimada Narcisa: 

 

Davant el teu cos jacent, et llegeixo aquesta carta 

de comiat. Vull fer-la des de la tendresa,....  com 

aquelles llargues xerrades que havíem fet els dos al 

meu despatx, o darrera d'un cafè i una infusió, com 

t'agradava prendre amb mi de tant en tant.... 

Te'n recordes Narcisa d'aquells dubtes que ens 

expressàvem?.... Dubtàvem del nostre concepte de 

Déu... d'aquells atributs que projectem sobre un 

infinit inabastable, incommensurable, i que encara 

i així els éssers humans maldem una i una altra 

vegada per definir.... Definir Déu.... quina 

absurditat?  

Però nosaltres sabíem que les persones necessitem 

definir tot allò que pensem, tot allò que sentim, 

fins i tot... tot allò que imaginem... Ens costa molt 

acceptar que hi ha coses que no poden pas definir-

se.... que existeixen, que són, però que no podem 

definir.... I hi ha tant que no podem definir!!! 

T'agradava parlar amb un capellà que també tenia 

dubtes... que no sempre tenia respostes... I que, 

com tu, contemplava el misteri de la vida amb ulls 

sorpresos i ment oberta... Em deies que era un 

capellà diferent.... I jo et deia que potser no havies 

conegut prou capellans.... I insisties... "no, no, tu 

ets un capellà diferent...." I jo et deia que potser ho 

era perquè la meva vida havia modelat el meu 

pensament,.... De fet com ha modelat la vida a 

tothom! et deia.... I em vas mirar, vas somriure.... i 

em vas explicar la teva vida... 

Diu Anna Harendt que les persones carreguem a la 

motxilla de la vida el pes de la nostra història... i 

que aquest, de vegades pesa tant, que per moments 

no ens deixa ni caminar... 

Ser la filla d'un dels homes més significatius de la 

història de la música catalana no va ser cosa fàcil... 

Tu preferies recordar el pare, i no pas el grandíssim 

músic que ell era.... Tu em deies que coneixies un 

mestre Toldrà que no havia conegut tant la gent... 

Algú que t'ensenyà a assaborir la vida a petits 

glops.... des de la tendresa, des de l'esperança, des 

de l'amor... 

Ell et va ensenyar aquelles paraules de Dostoievski 

que deien que "només la bellesa salvarà el món".... 

Però et recordava que tots som obligats a generar 

aquesta bellesa... A cercar-la, a estimar-la, a viure-

la!!!  

I encara que hom malda tantes vegades per trobar-

la, per intentar viure-la... No sempre és possible, 

no sempre encertem, no sempre ho aconseguim... I 

és que tu, Narcisa, no vas tenir una vida fàcil.... No 

van ser les coses, senzilles i tendres, tal com 

t'hagués agradat trobar-les... 

La grandesa del teu cor radicava en intentar 

descobrir aquesta bellesa en mig de la incertesa i 

de la foscor, del desengany o de la buidor... I tot i 

així no perdre mai l'esperança.... Per a tu, em deies, 

el que realment salvarà al món és l'amor.... 

malgrat no es trobi o es perdi; malgrat sembli, de 

vegades, que no pot existir.... Deies que sempre hi 

ha amor si hom sap cercar-ho... I que tu ho 

trobaves en els teus fills... i que res d'aquest món 

podia importar-te gaire, excepte els teus fills...  

Potser a qualsevol altra persona el pes de la pròpia 

història l'hagués aixafat la vida, sense esma per 

respondre-hi... Però quan jo et veia, amb més de 

noranta anys, passejant pel carrer Casanova amb el 

carro de la compra... amb un posat seré, i un 

somriure suau que deixava albirar una profunditat 

indescriptible.... Sabia que a tu no t'havien modelat 

les experiències de la teva vida... no; sinó 

l'esperança dels teus somnis, i la suau remor d'un 

pare que t'ensenyà a estimar la bellesa... 

La bellesa rau en estimar, en saber estimar en les 

clivelles profundes de la vida, malgrat semblin, a 

voltes, abismes.... 

Em vas ensenyar, Narcisa, a comprendre que en el 

dubte també hom pot trobar fe.... Perquè encara 

que no som capaços de definir tot el que sentim o 

vivim, sempre podem guaitar el món des dels 

espadats de l'esperança... i viure-ho amb serenor.... 

Amb la serenor que dona saber, que la bellesa pot 

salvar el món, sí, si hom la viu des de la guaita 

esperançada de l'amor.... 

Descansa en pau Narcisa, un dia al cel, seguirem 

aquesta conversa, sobre el dubte, sobre l'esperança, 

sobre l'amor... No sé com serà,... però llavors ja no 

caldrà saber-ho.... Perquè la bellesa ja haurà salvat 

el món! 

 

Mn. Àngel Jesús Navarro 
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SENSIBILITAT CRISTIANA, NOVA ETAPA 
COVID-19 
 

Per els que volem viure com cristians, es 
imprescindible l'ajut als desvalguts, en 
qualsevol circumstància adversa. 
No cal dir, que en els moments tristos que 
estem vivint per la pandèmia Covid-19, estesa 
per tot el món, nostre esperit cristià, 
l'hauríem de saber desenvolupar i fer-lo 
màxim d´'efectiu. 
Seguim portant la mascareta, com mesura de 
protecció generalitzada, confiant que sigui 
efectiva per evitar el   contagi. Que tot no 
quedi en la nostra protecció personal i 
emparem els necessitats , que els tenim molts 
entre nosaltres. 
Dins d'aquesta situació excepcional, podem 
afegir també com nota històrica, cal 
mencionar que la humanitat hem fallat, a 
l'oblidar que els nostres afanys d'engrandir-ho 
tot, construcció,  vaixells, cotxes, i avions, 
estan perjudicant el Medi Ambient, 
provocant-nos espectaculars tempestes i 
desgracies a la naturalesa. L'ambició , pot ser 
bona per al nostre creixement humà, però no 
a qualsevol preu. Això, ho podem controlar els 
humans. 
Les noticies del Covid-19 que coneixem, de 
països grans i petits arreu del món, 
coincideixen amb el que estem vivint 
nosaltres i que encara no hem pogut lliurar-
nos. 
Preguem Déu misericordiós, que ens reforci a 
tots els cristians, per vèncer la pandèmia i 
pugui ser superada per tots. 
 

Francisco Baldrich 
 
 

 

Sant Jaume,  

pregeu per nosaltres! 
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CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

JULIOL DE 2020 
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 Sta. Elionor 

2 djs Sts. Procés i Martinià 

3 dvs St. Tomàs, apòstol 

4 dss Sta. Isabel de Portugal 

5 DMG XIV durant l'any 

6 dll Sta. Maria Goretti 

7 dm St. Fermí 

8 dmc St. Adrià 

9 djs Sta. Maria de la Pau 

10 dvs St. Cristòfor 

11 dss St. Benet 

12 DMG XV durant l'any 

13 dll St. Enric 

14 dm St. Camil de Lel·lis 

15 dmc St. Bonaventura 

16 djs MD del Carme 

17 dvs Stes. Justa i Rufina 

18 dss St. Frederic 

19 DMG XVI durant l'any 

20 dll St. Apolinar 

21 dm St. Daniel, profeta 

22 dmc Sta. Maria Magdalena 

23 djs Sta. Brígida 

24 dvs St. Víctor 

25 dss St. Jaume, apòstol 

26 DMG 
XVII durant l'any -  
Sts. Joaquim i Anna 

27 dll St. Cugat 

28 dm Sta. Caterina Tomàs 

29 dmc Sta. Marta 

30 djs St. Pere Crisòleg 

31 dvs St. Ignasi de Loiola 

   

AGOST DE 2020 
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 dss St. Alfons Mª de Ligori 

2 DMG XVII durant l'any 

3 dll Sta. Lídia 

4 dm St. Joan Mª Vianney 

5 dmc MD de les Neus 

6 djs Transfiguració del Senyor 

7 dvs St. Gaietà 

8 dss St. Domènec 

9 DMG XIX durant l'any 

10 dll St. Llorenç 

11 dm Sta. Clara 

12 dmc St. Herculà 

13 djs St. Poncià 

14 dvs St. Maximilià Mª Kolbe 

15 dss MD de l'Assumpció 

16 DMG XX durant l'any 

17 dll St. Jacint de Polònia 

18 dm Sta. Helena 

19 dmc St. Magí 

20 djs St. Bernat 

21 dvs St. Pius Xè 

22 dss Sta. Maria Reina 

23 DMG XXI durant l'any 

24 dll St. Bartomeu 

25 dm St. Josep de Calassanç 

26 dmc Sta. Teresa de Jesús Jornet 

27 djs Sta. Mònica 

28 dvs St. Agustí d'Hipona 

29 dss Martiri de Sant Joan Baptista 

30 DMG XXII durant l'any 

31 dll 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 (bilingüe) 
Festius:  12 h (Castellà). 
 

ESGLÉSIA OBERTA 
Feiners: 18’30 a 20’30 hores. 
Capella del Santíssim de 9’30 a 20’30 h. (només al 
juliol, agost tancat) 
 

HORARI DE DESPATX 
Dimarts i dijous de 18 a 19’45 h. (agost només 
dijous) 
Secretaria: Sra. Maruja Ávila. 

 
 

EUCARISTIES 
Feiners (dimarts i dijous): 19  hores (Català). 
Capella Magnificat 
Vigílies de Festiu: 19 hores (Català) Magnificat 
Festius: Magnificat: 11 h (Català)   
 

ESGLÉSIA OBERTA 
Feiners: de 10 a 13 hores (excepte dilluns) i de 
18 a 20’30 hores (agost només a les tardes) 
 

HORARI DE DESPATX 
Només sol·licituds de sagraments i disposició de 
locals;  expedients i partides es fan a Sant Eugeni 
Secretaria: 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 : (obre al setembre) 
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  (comença a l'octubre) 
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. 
(només juliol) 
Dissabte de 19 a 21 h. al Pilar  tel. 619.85.79.15 
 

CÀRITAS (només juliol) 
Dilluns a divendres  de 17 a 20 hores al Pilar 
Sra. Anna Pérez (coordinadora) 
- Acollida de dilluns a divendres de 17 a 19h 
 

Menjador EMMAÚS (a Sant Eugeni) 
Menjador amb servei setmanal d'aliments portats a 
casa de la gent necessitada. 
- Sra. Lourdes Servent 

- Per altres necessitats aviseu de dilluns a 

divendres de 11 a 12h al despatx (juliol) 

 
 

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/

