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DONADES LES ACTUALS CIRCUMSTÀNCIES SANITÀRIES 

I ATÉS QUE S'HAN D'EVITAR, TANT COM SIGUI POSSIBLE, AQUELLS  ACTES 

QUE PUGUIN COMPORTAR UN ALT RISC DE TRANSMISSIÓ DEL COVID-19, 

 PER RECOMANACIÓ DE LES AUTORITATS SANITÀRIES 

 

LA PARRÒQUIA DE LA MARE DE DÉU DEL PILAR 

ROMANDRÀ TANCADA  

DURANT TOT EL DIA 12 D'OCTUBRE,  

I NO S'HI CELEBRARÀ CAP ACTE LITÚRGIC. 
 

PREGUEM DISCULPEU LES MOLÈSTIES QUE AIXÒ PUGUI OCASIONAR, I US 

EMPLACEM A MANTERNIR-NOS UNITS RECOLLIDAMENT EN LA PREGÀRIA. 

 

 
 

 

DADAS LAS ACTUALES CIRCUNSTANCIAS SANITARIAS 

Y YA QUE SE HAN DE EVITAR, TANTO COM SEA POSIBLE, LOS ACTOS QUE 

PUDIESEN COMPORTAR UN ALTO RIESGO DE TRANSMISIÓN DEL COVID-19, 

POR RECOMENDACIÓN DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS 

 

LA PARROQUIA DE LA VIRGEN DEL PILAR 

PERMANECERÁ CERRADA  

DURANTE TODO EL DIA 12 DE OCTUBRE,  

Y NO SE CELEBRARÁN ACTOS LITÚRGICOS. 
 

ROGAMOS DISCULPEN LAS MOLÈSTIAS QUE ESTO PUEDA OCASIONAR, Y OS 

EMPLAZAMOS A MANTERNERNOS UNIDOS EN RECOGIDA ORACIÓN. 

 



 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 

 

2 

Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes d'octubre de  

2020: 

 Per l'evangelització: per a què en virtut 
del baptisme dels fidels laics, en especial 
les dones, participin més en les instàncies 
de responsabilitat de l'Església. 

. 
Al Pilar: Es resa el Rosari de dilluns a divendres a 
les 19,20 hores, i exposició del Santíssim cada 
primer divendres de mes i cada dijous no festiu (ni 
vigílies) del curs escolar a les 19’30 hores. Església 
oberta cada dia feiner de 10 a 13 h. (excepte 
dilluns)  i de 18 a 20’30 h. 
A Sant Eugeni: Es resa el rosari cada dia a les 19 
hores (rosari meditat). Exposició del Santíssim 
cada dilluns no festiu tot el dia (de 10’30 a 19’45 
h.) amb torns de vetlla. Capella del Santíssim 
oberta per a l’oració i visita espiritual cada dia 
laborable de 9’30 a 20’30 hores. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

Dire Straits:  
Brothers in arms (1985) 

 

El pop i el rock van patir una forta davallada 
a la segona meitat dels anys setanta. Molts 
grups cabdals "empentaven" fort: Led 
Zeppelin, Pink Floid, Genesis, Bad 
Company.... Però havien creat una distància 
prepotent amb aficionats, oients i 
espectadors. 
 
Les discogràfiques van fer diverses propostes 
a fi de buscar altres grups referents. I va 
resultar que les músiques que van sortir eren 
pitjors (menys música, menys riquesa i 
complexitat, menys virtuosisme...). Cap grup 
podia assegurar moltes vendes. Hi havia 
riscos evidents al provar músiques noves... 
I "Dire Straits" (situacions límits) van ser 
certeses dins d'un període d'incerteses. Ho 
explico... Eren peculiars, però no eren nous. 
Buscaven en fonts musicals anteriors, 
homenatjaven als músics de jazz en cançons 
famoses: "Sultans of swing" (del 1r disc del 
1978). En Mark Knopfler - compositor, 
guitarrista virtuós i cantant de to poètic - era 
l'element diferenciador del grup; com a 
guitarrista rebia influències de BB King, JJ 
Cale... 
Destacar d'ell el to suau, melòdic, reflexiu, de 
les seves pulsacions. 
 
Després de cinc àlbums de notable 
influència, el grup va gravar "Brothers in 
arms", que té com a cançons més 
destacades: "Money for nothing", i les 
balades "Why worry" i la que dur el mateix 
títol de l'àlbum. Molt recomanable! Dire 
Straits han sabut transitar musicalment al 
marge de les modes, i en Mark Knopfler ha 
fet una carrera musical llarga, gràcies al seu 
tarannà  treballador i tradicional. 
 

Víctor García Toldrà 
 

 

BAPTISMES 
 

 A St. Eugeni, propera celebració 

comunitària el dissabte 10 d'octubre 

a les 18h. I preparació el dilluns 

anterior, 5 d'octubre a les 20h. 

 Al Pilar, segons demanda i disposició. 
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Una de les millors coses que tenim en 
aquest món , a més de la família , és tenir 
una bona colla d 'amics. Un dels millors 
llocs on trobar amics és també en els 
llibres . S'hi poden  arribar a conèixer tipus 
de tota mena :persones i animals , 
d'aquest món i dels altres , d'ara i d'abans, 
grans i petits , bons i dolents, valents i 
covards, arruixats i assenyats ... Ui , 
d'amistats de paper i tinta se' n poden 
arribar a fer una colla infinita! 

 

Avui anirem a conèixer contes d'animals : 

☛ L'aneguet lleig.     EL menyspreat. 

☛ Babar.  L'elefant amb corona. 

☛ Babe . El porc pastor. 

☛ Bambi. EL coratge de viure en plena 

natura . 

☛ Buck . El gos que preferí viure entre 

llops.  

☛ Gat amb botes. EL felí astut que 

proporciona fortunes. 

 

☛ Rovelló. Un cadell a la masia . 

☛ Talpeta. La talpeta que volia saber qui 

li havia fet allò damunt del seu cap 

☛ Winnie el Pooh . L'os que té poc 

senderi 

☛ La rateta. Una bestiola presumida i 

exigent .  

 

☛ Guineu . LA bestia més múrria. 

☛ Elmer . Com treballar la diferència ... 

N'hi ha molts més, però creiem que 
aquests es mereixen  ser recordats ja que 
són els hereus d'una tradició literària 
riquíssima.                

       UN I UN I UN..... FAN CENT!!!! 
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Cafè entorn la BÍBLIA 

2020-2021 
 

Benvolguts amics del Cafè entorn a la Bíblia: 

Per motius que no cal comentar de nou, aquest 

curs 2020-2021 les sessions mensuals del Cafè 

entorn a la Bíblia que es duen a terme en la 

Agrupació Parroquial de Sant Eugeni I Papa i 

Ntra. Sra. del Pilar, no serà possible realitzar-

les. 

Degut al nombre de persones assistents i els 

espais disponibles, no es poden garantir les 

mesures de seguretat decretades, per la qual cosa 

s’ha decidit suspendre aquesta activitat 

parroquial que s’iniciava anualment el mes 

d’octubre i finalitzava el mes de juny. 

Preguem que mantinguem viu el caliu de les 

trobades a través dels texts publicats al VEUS. 

Una cordial salutació, 

Mn Nino Rodriguez 
 

 
 

Un menjar que no embafa 
 

He conegut una tia casada amb l’únic 

home de la família del Pere, "poca carn", li deien 

la jove  i la seva mare Montserrat Bruhet del 

poble de Pacs, poble veí de les Cabanyes, on va 

néixer Torras i Bages. La família...eren Joan, 

Teresa, Maria, Eugènia, que va morir jove, i 

Dolors. La mare: li deia Montserrat, la tia jove, 

no pels anys, sinó que s‘havia casat amb l’hereu 

de cal “poca carn”. 

Aquesta tia era llesta i espavilada i sabia 

moltes expressions i proverbis com  1.“no diguis 

blat fins que sigui al sac i ben lligat”, 2. “més 

val ser cap d’arengada que cua de lluç”, 3. “En 

el pot petit hi ha la bona confitura”, 4. “has de 

separar el gra de la palla”, 5. “de porc i de 

senyor se n’ha de venir de mena”, 6. “Les 

orelles dretes com els burros per no ser-ne”,  7. 

“Ull viu i orelles dretes” 8. “sembles una 

conilla”, 9. “No siguis tan llepafils”, “ tots els 

homes tenen un preu” (sembla que la practicava 

Joan March, el famós contrabandista d’Arnes en 

la guerra civil espanyola i banquer de Mallorca). 

10. “Déu s’ha equivocat donant-nos una vianda, 

que no embafa”, 11 “pobres com una rata”. No 

tinc ni cinc cèntims... 

Aquesta poesia també diu l’elogi dels 

diners de Anselm Turneda 1352 – 1425 és una 

crítica irònica a la societat del seu temps. Ataca 

amb intensitat aquesta xacra universal dels 

euros, 30 monedes per Jesús, etc. Des de la 

perspectiva d’un convers del cristianisme al 

mahometisme, amb el nom d’Abdallah (servent 

de Déu). Llegeix i pensa....  

 

Els diners, de l’error en fan veritat del jutge en 

fan advocat; 

Fan tornar savi l’home boig per obtenir-ne 

Els dines fan be, els diners fan mal, els diners 

fan l’home infernal 

I el sant celestial, segons com  es fan servir 

Els diners fan baralles i sorolls, i vituperis i 

honors, 

I fan cantar els predicadors,: Beati quòrum... 

Els diners alegren els infants, i fan que cantin 

els capellans 

I els frares carmelitans a les grans festes. 

Els diners fan tornar grassos els prims 

I tornen legítims els bords. Si dius “té” als sords 

de seguida es giren. 

Els diners tornen sans els malalts, moros, jueus i 

cristians 

Deixant de banda a Déu i tots els sants, adoren 

els diners. 

Els diners avui fan el joc alt i fan l’honor a molt 

badocs 

A qui diu “no” li fan dir si, Ves quin miracle! 

De diners, doncs n’has de voler aplegar.  

Si els aconsegueixes, no els deixi anar,  

si en tens molts et podràs convertir en papa de 

Roma.  

 

 “No podeu servir Déu i el diner...”Mt. 

6,24 i “Us asseguro que amb molta dificultat, 

entrarà un ric en el regne de Déu, Ho repeteixo: 

Es més fàcil que entri un camell per l’ull d’una 

agulla, que no pas que entri un ric en el regne de 

Déu...” Mt.19,24 

 

Pere Boixaderas, Rector emèrit 
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Recordem un home bo 
 

Cap a mig agost ens va deixar el bisbe de Sao 

Fèlix de Araguaia a l’estat del Mato Grosso 

(Brasil) i el primer diumenge de setembre va 

sortir al Full Diocesà del bisbat de Vic un molt 

interessant article de Jaume Campalans, 

prevere, recordant  a Pere Casaldàliga i del que 

ara voldria fer-ne un petit resum per conèixer 

millor aquest home bo. 

“Qui creu en Déu ha de creure també en la 

dignitat de l’home. Qui estima al Pare ha de 

servir als germans. No es pot ser cristià i 

suportar la injustícia amb la boca closa. Jesús 

ens ha dit que ens jutjarà el darrer dia pel que 

nosaltres haurem fet amb els nostres germans 

més pobres i oprimits” 

“Si Crist és la riquesa dels pobres per què no 

és la pobresa dels rics per a ser la germanor 

de tots” 

“ Les meves causes valen més que la meva 

vida”. “ Al final del meu camí em diran: has 

viscut?... Has estimat?... Jo sense dir res 

obriré el meu cor ple de noms” 

 

Aquestes són unes de les moltes paraules que 

ell ens ha deixat, que són trets del seu estil de 

vida dedicada totalment als més oprimits del 

seu bisbat, als qui sempre va defensar tot hi 

posant la seva vida en perill. Tot el que diu i el 

que fa no busca quedar bé, sinó fer el bé, 

encara que fent el bé quedi davant de les 

autoritats malament.  Malgrat les seves moltes 

ocupacions sempre va tenir una estona per 

pregar: un diàleg amb el Pare, en qui basava la 

seva força.  Per on ell passava, la vida 

canviava; els pobres i indefensos se sentien 

emparats, acompanyats i defensats, els deixava 

un rastre de veritat, de justícia, d’amor i de 

llibertat.  La seva vida va ser amarada de 

senzillesa, d’humilitat i de pobresa, era 

coherent amb el que pensava i deia, i vivia 

com mana l’Evangeli. 

Durant un temps van patir una forta 

persecució, tant ell com els seus 

col·laboradors, per part d’autoritats i de 

poderosos, que destruïen les terres dels natius, 

el van intentar assassinar alguna vegada, i d’ell 

el papa Pau VI, en va dir: “Tocar Pere 

Casaldàliga és tocar el Sant Pare”. 

 

Mossèn Campalans ens diu que és un profeta 

del nostre temps i que amb la seva paraula  i 

seu  estil de vida, pobre i senzill, és la veu dels 

qui no en tenen i la consciència crítica de la 

societat com també - quan ha calgut – de la 

mateixa Església. El bisbe Pere és “LLUM” 

que il·lumina i acompanya. 

 

Podria escriure pàgines i més pàgines sobre la 

seva vida, però voldria, a títol personal, afegir 

un parell de consideracions respecte al bisbe 

Pere. Crec que periòdicament els bisbes, van a 

Roma a parlar amb el Papa i recordo haver 

llegit que ell no pensava  anar-hi perquè els 

diners del viatge, eren més profitosos si els  

destinava a l’ajut material i espiritual de la 

seva comunitat.  Va voler ser enterrat en un 

vell cementiri en desús, on hi reposa molta de 

la seva gent, com un pobre entre els pobres  

que no es podien pagar res més, el seu cos està 

amb indefensos que tant havia estimat.   

I ara una petició espero que l’Església que creu 

en el Crist al qui ell va servir amb tant d’amor 

seguint fil per randa l’Evangeli,  se’n recordi 

algun dia de fer-lo Sant,  perquè entre els 

justos als qui Crist estima, el bisbe Pere, s’hi 

troba. Gràcies pel teu exemple i descansa en la 

Pau del Senyor.  
                                                                                                                             

Montse Carreras   
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CORAL ESTEL   
 

Estimats seguidors de la Coral Estel. Sentim 

molt comunicar-vos  que continuem a la 

expectativa de que la situació de la pandèmia 

evolucioni fins a un estat en el que ens permeti 

assajar en unes condicions compatibles amb 

les que ens recomanen en la informació que 

tenim de la Federació Catalana d’Entitats 

Corals.  

Tots els cantaires, inclosos els que estem dins 

dels grups de risc esperem amb delit que els 

paràmetres amb que controlen l’evolució del 

coranavirus i dels mitjans que es disposen per 

combatre’l  permetin treballar amb unes 

condicions de major seguretat.  Fins llavors us 

enviem una cordial abraçada i un visca la 

música!  amb els millors desitjos per vosaltres 

i les vostres famílies.  

 

 
 

 

 

DESDE LOS BANCOS DE 

LA IGLESIA... 
 

Amigos parroquianos: se me acabaron las 

vacaciones que he pasado en San Salvador del 

Vendrell, patria del gran violoncelista Pau 

Casals.. Allí en la playa de San Salvador está 

su casa-museo con todos sus premios y 

recuerdos. 

 

Como todos los veranos, he pasado la bandeja 

durante las misas, y al despedirme de la señora 

que se cuida de todo lo referente al culto, me 

dijo: "La trobarem a faltar!". Eso me dejó 

muy afectada... Ya aquí, en Barcelona, en mi 

parroquia del Pilar, el miércoles día 9 de 

septiembre comenzó la reunión de "Vida 

Creixent", que se hace cada segundo miércoles 

de mes a las 17'30h de la tarde. 

 

Amigos parroquianos, os la recomiendo, pues 

a parte de "crecer" en lo espiritual, lo pasamos 

muy bien. Apuntaos, pues vale la pena. En las 

reuniones hablamos, a demás del texto que 

leemos, de noticias de la parroquia. Así 

supimos de la muerte de María Navarro, a 

quienes todos conocíamos por su gran amor a 

la parroquia, en la que pasaba muchas horas, Y 

por ello damos nuestro sentido pésame a sus 

familiares; sobre todo a su sobrino Domingo, 

al que ella tenía en gran aprecio. 

 

¡Adiós, María! ¡Acuérdate de tus amigas del 

Rosario, y de otras actividades en las que 

participabas! 

 

Magarita Portabella 
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L'ESFORÇ ESPECIAL  LES 

FAMILIES CATÒLIQUES UNIDES, 

PER SERVIR ELS MÉS FEBLES 

 
La família és la unitat primera i bàsica de la 
Societat. El desenvolupament total humà té lloc 
en la relació amb els altres. La família basada en 
el matrimoni entre un home i una dona, és la 
primera i fonamental unitat. La possible 
descendència amplia la família. Conjuntament, 
les famílies formen comunitats, les comunitats 
formen un estat i, conjuntament, a través del 
món cada ésser humà és part de la família 
humana. 
 oncs  a par r d  a uestes de nicions, diem que 
aquestes comunitats estem vivint uns moments 
molts delicats. Fa quatre mesos, ja vam parlar 
de la pandèmia Covid 19 i llurs conseqüències a 
la Sanitat, per falta de recursos per fer-hi front i 
els primers efectes a certes economies familiars. 
Actualment ha crescut el problema, afectant a 
moltes més famílies i a la societat en general, a 
més de la greu crisi econòmica al país, i al món 
sencer. 
Desgraciadament, els a uts o cials i d  en tats 
sense lucre habituals  no donen l  abast per 
arribar a solucionar tots els problemes, 
afectant, com sempre, als més febles. 
 a  o unitat  at lica  tradicional ent ac va  i 
tenint a   ritas liderant l  acció d  a ut, hem de 
fer un esfor  especial.  ri er  a udant a co plir 
les nor a ves de se uretat sanit ria.  e on  
liderant l  a ut social  ac vant l  esperit cris  , i 
pregant Déu per a què ens ajudi i siguem 
capaços, "tot unint els esforços de les famílies 
catòliques" per superar la  anca i de recursos 
actuals .  oltes d   a uestes fa  lies  avui 
a rupades a les  arr  uies de barris i en tats 
cat li ues  dins d una societat diversa  pode  
su ar  coordinar accions d  a ut  aterials i de 
consol espiritual, molt necessari sempre. Tot al 
servei desinteressat en favor dels més febles. 
 ’ s l sia  t  un paper essencial co  a  uia 
cris ana  tot tenint la fa  lia co  a base 
d  actuació, per a benefici de la Societat. Que 
Déu ens guiï !!! 
 

Francisco Baldrich 
 

 

 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

OCTUBRE 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 djs Sta. Teresa Infant Jesús 

2 dvs Sts Àngels custodis 

3 dss St. Francesc de Borja 

4 DMG XXVII durant l'any 

5 dll Témpores acció gràcies 

6 dm St. Bru 

7 dmc MD del Roser 

8 djs St. Hug 

9 dvs St. Dionís 

10 dss St. Daniel Comboni 

11 DMG XXVIII durant l'any 

12 dll MD del Pilar 

13 dm St. Eduard 

14 dmc St. Calixt 

15 djs Sta. Teresa de Jesús 

16 dvs Sta. Eduvigis 

17 dss St. Ignasi d'Antioquia 

18 DMG XXIX durant l'any 

19 dll Sta. Laura 

20 dm Sta. Irene 

21 dmc Sta. Úrsula 

22 djs St. Joan Berchmans 

23 dvs MD  Medalla Miraculosa 

24 dss St. Antoni Mª Claret 

25 DMG XXX durant l'any 

26 dll Sts. Llucià i Marcià 

27 dm St. Florenci 

28 dmc St. Simó 

29 djs St. Narcís 

30 dvs St. Marcel 

31 dss Sta. Lucil·la 
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Web de l'agrupació parroquial 
http://parroquiapilarsanteugeni.com 
 

 
 

EUCARISTIES 
Feiners: 20 hores (Castellà: dilluns, dimecres i 
divendres; Català: dimarts i dijous) 
Vigílies de festiu: 20 hores (bilingüe) 
Festius:  11 h (Català),  13 h (Castellà)  i  20 h 
(castellà). 
 

ESGLÉSIA OBERTA 
Feiners: 18’30 a 20’30 hores. 
Capella del Santíssim de 9’30 a 20’30 h.  
Exposició del Santíssim tots els dilluns (no festius) de 
9 a 20 h. amb torns de vetlla.  
A les 19 h. rosari meditat  i vespres. 
 

HORARI DE DESPATX 
 i arts  di ecres i di ous de 18 a 19’45 h. (dimecres 
només per a sol·licituds de partides) 
Secretaria: Sra. Maruja Ávila. 

 

EUCARISTIES 
Feiners: 19  hores (Català) 
Vigílies de Festiu: 19 hores (Català) 
Festius: Capella del Magníficat: 10 h (Català) i  
12 hores (Castellà) (no hi haurà missa amb la 

confraria de la Valvanera fins a nou avís) 
 

ESGLÉSIA OBERTA 
Feiners: de 10 a 13 hores (excepte dilluns) i de 
18 a 20’30 hores. 
Exposició del Santíssim el primer divendres de 
cada mes, en acabar la missa i tots els dijous 
(ambdós excepte festius ni vigílies de festiu) del 
curs escolar  de 19’30 a 20 30 h. 
 

HORARI DE DESPATX 
Només sol·licituds de sagraments i disposició de 
locals;  expedients i partides es fan a Sant Eugeni 
Dilluns i Dimecres de 18 a 19 h.  Sra. Anna Pérez 

 

SERVEIS COMUNS  
(aquests serveis poden tenir restriccions causades per la normativa anti Covid-19) 

PASTORAL DE LA SALUT 

Salus (sagraments) tel. 93 202 06 96 
Tel. Esperança: 93 414 48 48 
St. Eugeni: P. Fermín Martínez  
El Pilar: Amèlia Inglés 
 

AMICS DEL GOIGS :  
El dimecres  no festius a St. Eugeni de 18 a 20 h.  
Tf. 93 321 64 51      Sr. Joan Torrell 
amicsdelsgoigs@gmail.com 
http://assocamicsdelsgoigs.blogspot.com 
 
 

CATEQUESI COMUNIÓ   
Dilluns de 18 a 19 hores al Pilar 
Dissabtes de 19 a 20 h. a St. Eugeni 
 issa d’infants: dissabte a les 20 h. a  t.  u eni 
Coordinadora: Sra. Rosa Pifarré 

COMEDORES COMPULSIVOS ANÓNIMOS -O.A. 
Dissabte de 19 a 21 h. al Pilar  tel. 619.85.79.15 
 

CÀRITAS 
Dilluns a divendres  de 17 a 20 hores al Pilar 
Sra. Anna Pérez (coordinadora) 
- Acollida de dilluns a divendres de 17 a 19h 
- Cafè amb pastes 1r dimarts de cada mes (usuaris 
del rober) 
- orientació laboral els dijous a les 17h 
- tallers de conversa en català els dimecres de 
17'30 a 18'30h 
 

Menjador EMMAÚS 
Menjador de dilluns a divendres de 13 a 16 hores, i 
despatx d’ Emmaús de 11 a 12 hores,  a Sant 
Eugeni. 
- Sra. Lourdes Servent 

 

PARRÒQUIA DE 
SANT EUGENI I, PAPA 
C/ Comte Borrell, 307 
08029-Barcelona  
Tel. 93 321 44 32 

 

 

E-mails parroquials: 
mdpilar35@arqbcn.org 
santeugeni80@arqbcn.org 

 

 

PARRÒQUIA DE 
NOSTRA SRA. DEL PILAR 
C/ Casanova, 175 
08036-Barcelona 
Tel. 93 430 95 88 

 

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

