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HORARIS DE LES MISSES 

DE JULIOL i AGOST 2021 
 

Misses dels dies feiners: 

 Dilluns: a les 20h a St. Eugeni (en castellà) 

 Dimarts: a les 19h a MD Pilar (en català) 

 Dimecres: a les 20h a St. Eugeni (en castellà) 

 Dijous: a les 19h a MD Pilar (en català) 

 Divendres: a les 20h a St. Eugeni (en castellà)

Misses de dissabtes i vigílies de festiu: 

 A les 19 h a MD Pilar (en català) 

 A les 20h a St. Eugeni (en castellà) 

Misses de diumenges i festius de precepte: 

 A les 11h a MD Pilar (en català) 

 A les 12h a St. Eugeni (en castellà) 
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de Juny 2021: 

 
Intenció per l'evangelització - La bellesa del 
matrimoni 
Resem pels joves que es preparen per al 
matrimoni amb el recolzament d'una comunitat 
cristiana: per a què creixin en l'amor, amb 
generositat, fidelitat i paciència. 
 

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 litúrgiques) del curs escolar a les 19’30 
hores (acaba el darrer dijous de juny). 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Exemples de retards? 
 

Molts dels solistes i conjunts més mediàtics no 
varen trepitjar escenaris espanyols per 
l'endarreriment cultural que patíem i pel 
tancament exterior respecte als països 
democràtics que el franquisme comportà. 
Són excepcions alguns solistes del món del 
Jazz com Duke Ellington, Lionel Hampton 
(vibrafonista), i el nostre desaparegut "Tete" 
Montoliu... 
També van venir els "Beatles", fotografiats a 
l'aeroport vestits de "toreros" i amb la Guàrdia 
Civil envoltant-los. 
Malgrat que la censura funcionava al màxim, 
bastants d'aquells discos arribaven, 
efectivament, a les botigues de Barcelona. 
La "Monumental" va veure actuar els Beatles: 
moltíssima emoció per als que vam assistir. 
Però musicalment un repertori curt i carregat 
de versions. O sigui: no va ser la millor versió-
visió dels Beatles. Recordem que els nord-
americans mai no van fer cap"gira" amb l'Elvis 
Presley per Europa.  
Els Rolling Stones van venir a Barcelona al 
1976, encara sense estrenar democràcia... 
Aquelles famoses 900 pessetes de l'entrada. 
Una autèntica fortuna en aquell temps!I amb la 
política franquista de l'època encara ben 
present dins i fora la Monumental. 
Barcelona tenia una escena musical pròpia, 
amb músics i bandes interessants. Però els 
mites anglosaxons s'imposaven.  
 Alguns casos emblemàtics, com Bob Dylan, no 
van venir-hi ja fins al 1984 (al Miniestadi del 
Barça), i David Bowie fins al 1987; Bruce 
Springsteen vingué, però, el 1981... En resum, 
vingueren però sense una cronologia clara! 
"Spain was different! Spain is still difrerent!" 
 

Víctor García Toldrà 
 

BAPTISMES 
 

 A Sant Eugeni:  

 Acollida: Dilluns 14 de juny a les 

20h. 

 Baptisme: Dissabte 19 de juny a les 

18h. 

 

 A MD del Pilar: 

 S'atén segons demanda i disposició. 

BAPTISMES MES DE MAIG 2021 
 

 Pol Encinas Pérez 
 Maria Ferran 

 

CATEQUESI 

 

Les inscripcions per al curs 2021/22 es 

faran al mes de setembre 
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CORAL  ESTEL 

 

La Festa del Corpus 

 

En el mes de juny és tradicional  celebrar la 

festivitat del Corpus Christi, fins no fa gaires anys 

era el dijous després de la festa del diumenge de la 

Santíssima Trinitat.  Actualment ja sabeu tots que 

s’ha traslladat la festivitat al diumenge següent, és 

a dir una setmana  després, o si ho preferiu dues 

setmanes després de la Pasqua de Pentecosta. 

En el diumenge de la Santíssima Trinitat era molt 

freqüent, sobre tot al pobles celebrar les primeres 

comunions dels nens i nenes que s’havien preparat 

per rebre aquest sagrament tan especial com és 

combregar el Cos de Crist. Llavors el dia del 

Corpus solien repetir el sagrament amb la 

solemnitat de la Festa. 

He buscat informació de l’origen d’aquesta festa i 

he trobat un article del Prevere Cecilio de Miguel 

Medina en el que informa que fou la religiosa 

francesa Juliana de Cornillon, la que va animar a 

celebrar aquesta festa en honor del Cos i la Sang de 

Crist a l’any 1208. A l’any 1246 se celebrà aquesta 

festa a la diòcesis de Lieja (Bèlgica). Pocs anys 

després fa succeir el fet miraculós de la Hòstia 

consagrada que va començar a sagnar davant els 

dubtes de fe del sacerdot que celebrava la 

Eucaristia a la ciutat de Bolsena (Itàlia). Aquest fet 

es va difondre molt ràpidament i va arribar al Papa 

Urbano IV  que va instituir la festivitat del Corpus 

Christi al 1264. Estava present a l’església el gran 

Teòleg sobre la presència de Crist en la Eucaristia, 

el després Sant Tomàs d’Aquino a qui el Papa el va 

voler anomenar cardenal pel gran servei que havia 

fet a l’Església. Però l’humil dominic va demanar 

que només li encarreguessin la preparació dels 

texts litúrgics d’aquesta festa i així avui disposem 

entre d’altres dels himnes Pange Lingua, Lauda 

Sion, Panis angelicus o Adore te devote. Per això 

la iconografia ha representat una custòdia en el pit 

de les imatges del Sant Tomàs.  

Mes tard al segle XIV es van reforçar els signes 

d’aquesta solemnitat en la Eucaristia i en la 

Processó. En el Concili de Vienne (França) de 

1311 el Papa, que ja s’havia desplaçat a Avignon, 

va donar normes per les processons que es 

celebraven,  primer per l’interior de les esglésies i 

per les autoritats que acompanyaven la celebració 

més endavant.  Anys després Joan XXII va 

introduir la octava del Corpus amb Exposició del 

Santíssim Sagrament inclosa. Finalment Nicolàs V 

va ser el primer en establir que la Hòstia Santa 

sortís en processó pels carrers de Roma a la festa 

del Corpus del 1447. 

En segles posteriors van aparèixer diverses obres 

d’art per a les Custòdies i el ornament dels altars 

amb els materials mes preuats i costosos com a 

senyal de la devoció que el poble fidel li 

demostrava al Santíssim Sagrament.  Així el 

prevere menciona la custodia que va encarregar el 

cardenal Cisneros al orfebre Enrique de Arfe per a 

la catedral de Toledo i que surt cada processó de la 

festa del Corpus des del any 1595.  

Aquí, al museu de la catedral de Barcelona, tenim 

una valuosa custodia que ocupa la cadira reial del 

rei d’Aragó i Comte de Barcelona Martí el Humà 

des que morí el 1410, perquè la va donar amb 

aquesta finalitat,  i que també surt a les processons 

del Corpus barceloní. 
                                                    

VIDA CREIXENT 
 

Reflexions:  

 

Viure en comunitat cristiana és viure en nom i 

en l’Esperit del Senyor juntament amb altres 

persones que han estat cridades per al mateix. 

Compartir la fe implica una relació amb els 

altres. Tots som i hem de ser envers els altres 

generadors d’un fons de confiança. Y aquesta 

funció educadora és bàsica en tota comunitat. 

Es motiu de goig pertànyer a una comunitat en 

la qual anem comproven que a poc a poc, van 

desaparèixer les nostres desconfiances alhora 

que es van solidificant les nostres confiances. 

Aquesta confiança dona força per creure i es 

manifesta per mitjà de tres trets: 

PARTINT, superant obstacles, tornant a 

començar, avançant….. 

COMPARTINT les necessitats dels altres per 

sobre de les conveniències pròpies. 

REPARTINT, és a dir, oferint gratuïtament el 

que hem rebut de franc. 

AMELIA INGLÈS 
 

La propera reunió dels grups de Vida 
Creixent: 

 Serà a Sant Eugeni el dimarts 8 de juny a 

les 18 h. 

 I al Pilar, el dimecres 9 de juny a les 17'30h.  
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LA PACIÈNCIA  

Amb la pandèmia hem tingut necessitat d'aprendre 
entre d'altres coses de tenir paciència. Gairebé tot un 
any sense fruir de les festes en  família, de viatjar, 
d'anar a passar uns dies a fora, les trobades amb 
amics...No veure el pas del les estacions, no vàrem 
tenir primavera 
 
Enguany  la fruïm encara més per el molt que 
l’enyoràvem. Res no anuncia la seva arribada com els 
arbres fruiters amb flor. Fa uns dies, en arribar a la 
casa del poble, el pati lluïa com mai , el cirerer estava 
tot ell de color rosa i blanc, preciós , ufanós, Quina 
meravella! Dono gràcies a Déu per haver-nos 
obsequiat amb tanta bellesa en el pati. El cirerer te 
nou anys , li va regalar al nostre net la seva besàvia(la 
meva mare) quan el nen va fer deu anys , tenia i 
encara té molta estima al horta. Però una mica va 
passar com la protagonista del conte  
 
EL CIRERER de Alba Garcia i Puig. Editorial El Dodo 
Bobo 
 
La petita Mariona passava els estius en un poblet de 
muntanya on vivien els avis. A la Mariona, el seu avi 
aquell estiu va regalar-li un petit arbret. Junts el van 
plantar, i l'avi li va explicar que d' aquell arbre en 
sortiria una fruita molt bona de color vermell. I que 
per poder-la menjar hauria de tenir  PACIÈNCIA i 
ESPERAR. Però els dies passaven i l'arbret no creixia. 
Impacient la Mariona va pensar que potser no el 
cuidava prou bé. 
 
I per això va començar a tenir cura del seu cirerer 
d'una manera molt especial. Va fixar-se que el gat de 
la masia, per alimentar-se bevia llet, per això també va 
donar-ne al seu arbret. Però el cirerer no creixia. Va 
fixar-se que a les ovelles del corral, quan creixien , els 
pentinaven el pèl. I per això la Mariona també va 
pentinar les branques del seu arbret. Però el cirerer no 
creixia.   

La Mariona va fixar-se en els conills. Per alimentar-se, 
menjaven pastanagues , per això va decidir donar-ne al 
seu arbret. Però el cirerer no creixia. Va fixar-se que els 
ocells creixien dins del seu niu. I per això la Mariona va 
decidir construir-ne un amb branques i palla per el seu 
arbret. Però el cirerer tampoc creixia. 
  
Els dies anaven passant , i la Mariona cada vegada estava 
més impacient .Mesurava cada dia el seu arbre que no 
creixia. L'estiu es va  acabar i la Mariona molt trista va 
haver de marxar del poble pensant que  el cirerer,de tan 
petit com era , no suportaria L’hivern  llarg i fred que 
l'esperava. Aquella mateixa nit, el cirerer va sentir un 
mussol que cantava i per poder-lo sentir millor el tronc 
se  li va començar a estirar. Al cap d'uns dies unes 
papallones molt juganeres van començar a fer pessigolles 
al cirerer i, per poder jugar-hi millor, se li van començar a 
estirar les branques.  
 
Un dia gris de pluja, el cirerer va sentir com unes gotes 
d'aigua es queixaven perquè  al caure a terra es feien mal. 
I perquè no patissin més, va desplegar tantes fulles com va 
poder. I així Va aconseguir acaronar la pluja. 
 
Una nit molt fosca, el cirerer va sentir com la lluna es 
queixava  de la solitud de la foscor. I per poder-li fer 
companyia, va fer sortir a cada branca unes boniques flors 
blanques i  petites espurnes de llum, que des de lluny 
saludaven la lluna. Un matí de primavera, unes marietes es 
van acostar al cirerer per poder jugar a cuit i amagar i 
perquè les marietes poguessin amagar-se millor, unes 
cireres grans i vermelles van començar a brotar de les 
branques del cirerer. 
 
Els dies anaven passant fins que l'estiu va tornar amb la 
arribada de la Mariona al poble, que estava molt 
impacient per veure el seu arbre .Quan va arribar , no es 
podia creure el que veia: El seu arbre petit s'havia 
transformat en un gran i fort cirerer. Contenta va decidir 
enfilar-se a les branques del cirerer a collir moltes cireres, 
fins a omplir-ne el cistell. 
 
Aquell mateix dia, va convidar els seus amics del poble a 
berenar cireres per celebrar que el seu arbre s'havia fet 
GRAN I FORT. I així va ser com la Mariona , aquell estiu,  va 
entendre millor el que un dia el seu avi li havia explicat. 
LA PACIÈNCIA ES UN ARBRE D'ARREL AMARGA I DE FRUITS 
MOLT DOLÇOS. 
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El gran silenci 

 
Enllaçant greus silencis. A la vida hi ha molts silencis. Alguns portem una càrrega de dinamita interior i 

exterior. Alguns ja fa dies que han rebentat i escampat la seva metralla.  

Estic agenollat, postrat, boca-terrosa.  Dintre de poc manifestaré davant del bisbe de la diòcesi, o el seu 

representant en el seu cas. Matías Solà, bisbe de Colofón, del bisbe de Barcelona Gregorio Modrego Casaus.  

Mentre estic resant bocaterrosa, 1958 m’assalten pensaments d’eternitat, com els vots perpetus dels monjos. 

Per sempre és el que canten els àngels en l’al·leluia de Handel. Per sempre y a vegades una dolça pau interior 

m’omple tot el cos i em  fa aixecar-me decidit. 

Per Déu no hi ha res impossible  

 

23 febrer 1981 

Estic a l’escola Ipse, a la parròquia del Pilar de Barcelona fent allò que m’agrada, donar classes de català, Es 

el matí. Deuen ser quarts de 10. Truquen la porta de l’aula i avisen que per causa d’una força major han 

d’anul·lar les classes i hem de marxar cap a casa. Garbuix de sorolls de bancs i pupitres. Perquè? que passa? 

On hem d’anar? Que hem de fer? L’intriga del que hem sentit ens posa molt neguitosos.  

Al passadís de la segona planta es troben inquiets els alumnes i els professors. Apa! cap a casa, ja ens 

avisaran per tornar. 

Per la ràdio s’escampen notícies contradictòries. València és ocupada pels tancs i tanquetes del General 

Milans del Bosch. A Madrid la divisió cuirassada, es mou. Un aire tèrbol i fred ens embolcalla, i així pujo a 

casa i així amorrat a la ràdio espero amb angoixa i silenci, com s’acabarà!.  Qui dirà l'última paraula. Serà el 

Rei Joan Carles?  

Sóc també a l’escola. Estem en aquells anys que hi ha  molta por en tot Espanya. La Eta és capaç de fer 

atemptats mortals i esgarrifosos a tot arreu. A primera hora del matí han entrat a l’escola, els grans que 

comencen a les 8 del  matí . La majoria hi van una  mica més tard. Poques persones hi ha a la casa, personal 

de neteja, pocs, algun altre a la porteria i s’ha acabat el bròquil. 

         Passo per la secretaria de la qual tinc la clau. Entro i tot és fosc. Encara no han vingut i sento el timbre 

del telèfon i dubtant de si vaig agafar-lo, l’agafo. El missatge és breu i contundent. A les 10 i 7 minuts 

explotarà la bomba Eta! Em quedo glaçat. M’assec aplatanat i a gran velocitat, el meu cervell, busca la 

resposta a aquell anunci esfereïdor. Serà veritat!  Serà mentida!. Que haig de fer? Ja està? Surten. Veig tres o 

quatre o més persones i alguns professors i la Conxita em diu: com és tan matiner avui? Havia de fer una 

trucada per telèfon. Jo ja he pogut fer la feina. Me’n vaig a casa, dalt el pis, i fins després. Ara comença el 

calvari. Les aules, el pati, el gimnàs, la secretaria es van omplir de personal com de pares que venen a 

arreglar algun assumpte pendent factura, rebut, llibre, entrevista...etc. Esmorzo un cafè amb un pasta i a 

preparar coses. Friso, nerviós pel temps. A les 10 tot està complert, fins i tot el gabinet de Psicologia, que 

està a la planta dels pisos nostres. Faig un silenci aterridor que ressona dintre meu. Es el rellotge del pis. Em 

sento més alleujat. Si hagués passat aquesta desgràcia, els pares no m’haurien perdonat la vida.  

Van ser cinc hores d’un veritable infern. Ja és hora d’anar a dinar al menjador de l’escola. Mentre menjaven i 

compartien  el dinar amb els professors el meu cap no parava de donar voltes! Podria ser que els alumnes per 

evitar-se un examen haguessin ordit aquella falsa amenaça!. Així va explotar aquell silenci perillós. Mai no 

vaig dir a ningú aquesta trucada. La mort se l’emportarà amb mi fins avui. Gràcies. No podria ser d’altra 

manera! 

Un propòsit que puc fer: veure el film “El gran silenci”, potser ens farà acostar a Déu i  conèixer els fets de la 

vida: (la història personal).  

Mn. Pere Boixaderas 
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Efemérides 

 

Amigos parroquianos: El domingo día 2 de 

mayo, al acabar la misa de 10h., mosén Jesús se 

volvió hacia la gente y con cara de júbilo nos 

dijo: “Hoy domingo del Buen Pastor, hace 31 

años que fui ordenado sacerdote. ¡Rogad por 

mí!” Enseguida las dos monitoras, Dolores y 

María, reaccionaron muy rápido, y Dolores 

desde el atril dijo: “la comunidad parroquial le 

da la enhorabuena por su gran labor y ¡que el 

Buen Pastor le ayude en su misión sacerdotal!”. 

A continuación todos aplaudimos un ratito sólo, 

porque Mn. Jesús no es de muchos “alagos”, y 

enseguida se puso a cantar el Regina Coeli. 

 

Otro día, a una parroquiana mayor que viene 

andando desde su casa a misa, cumplió nada 

más y nada menos que 100 años! Mn. Jesús le 

tenía preparado un precioso ramo de flores que 

le entregó al acabar la misa, mientras todos los 

parroquianos aplaudían de nuevo. 

El jueves día 13 de mayo celebramos la Fiesta 

de la Virgen de Fátima. Como cada jueves dijo 

la misa el Padre Gabriel. Y hace de monitora 

Charo, que tiene una gran voz, aunque por la 

pandemia ahora cantamos muy poco. Pero no 

pudimos estarnos de entonar ese día el himno 

de Fátima: “Del cielo ha bajado la Madre de 

Dios…” 

Cada jueves hacemos exposición del Santísimo 

y rezo del rosario por el Santo Padre, por la paz 

en el mundo y por los enfermos de la parroquia. 

El rosario también se reza cada día por los 

enfermos. ¡Recemos mucho por la paz! 

 

Margarita Portabella 

 

 

CATEQUESI AGRUPACIÓ 

PARROQUIAL 

 

PARA PRIMERA COMUNIÓN 
Lunes, martes y miércoles de 18.00h. a 19.00h. 
según los grupos 
CATEQUESIS CONFIRMACIÓN 
Los martes cada quince días 
PRIMERAS COMUNIONES: 
Sábado, día 4 de septiembre 2021 
Turnos: a las 11.00 h. y 13.00 h. 
 

 
 

PREGÀRIA DE SANT JOAN 

 

Després de somniar amb estels i amb fades, 

arriba una estranya nit de Sant Joan. 

Els colors dels petards com cuques de llum 

són torxes que encenen deliris d’infants. 

Però els homes també som nens a l’ombra 

i preguem a les bruixes el que ens donaran, 

un foc que enllumeni les hores més dolces 

cremant vells moments fets de fel i sal. 

Ballaren amb la música de noves esperances, 

al so dels arpegis, notes d’il·lusió, 

que sanaran als cors de les velles mancances 

enterrant els patiments, el dolor i la tristor. 

Alcem la mirada al cel de les ànimes 

que viuen aquest vespre en el nostre record, 

siguin els mags, Sant Joan o el solstici 

qui ens enviï l’encanteri per un món millor. 

Roser Díaz 
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C O I N C I D È N C I E S ?? 

Tots coneixem el preciós SALM 104   “ Déu meu 

que n’ets de gran! Vas revestit d’honor i majestat       

t’embolcalla la llum com un mantell. Has estès el 

cel com una vela, damunt les aigües t’has fet un 

Palau…De les fonts fa brollar torrents, que 

s’escolen entre les muntanyes…fas néixer les 

herbes pel bestiar i les plantes que l’home 

conrea…. 

És un cant de lloança al únic Déu, creador i senyor 

de l’univers, no té títol ni en Hebreu ni en Caldeu, 

però és atribuït al rei David (1.039 aC). Dóna una 

interpretació a les veus de la natura i canta sobre la 

creació i la providència. El poema compren tot el 

cosmos: la mar, la terra, els núvols, els sol, les 

plantes i els animals, la llum i la foscor, la vida i la 

mort i totes són expressions de l’existència d’un 

Déu únic i poderós.                  En segons quins 

versets introdueix conceptes  d’antigues cultures, 

com les de la mitologia cananea, on el foc i les 

flames eren divinitats menors i també la lluita entre 

el déu Baal i el déu del Mar, al·ludint al Diluvi. Ens 

parla de la creació de la lluna en referir-se a les 

festes que s’assenyalaven segons el calendari lunar. 

L’últim verset indica que la injustícia i el pecat 

trenquen l’harmonia i l’alegria de tot l’univers. 

Però ens fixarem en la definició del salm com a 

“Salm de Lloança”, on la mateixa Bíblia en fa 

observar que te nombroses similituds en la literatura 

extra bíblica, especialment en l’himne egipci 

dedicat al déu Aton. 

Curiosament coneixem, des que es va desxifrar 

l’escriptura  jeroglífica de l’Antic Egipci i en la 

tomba d’un faraó posterior a Akenaton, un text mol 

similar... I qui fou Akenaton?                                           

Akenaton (1.300 aC) fou un faraó de la XVIII 

dinastia molt controvertit durant el seu regnat ja que 

va impulsar una reforma religiosa en la que 

s’imposà a ATON com deïtat única, treien del seu 

panteó a Amon i  els deus dels antics faraons, que el 

poble adorava. Va ser un fet històric que a Egipte 

aparegués un déu monoteista.  Akenaton dedicà un 

himne al déu Aton, al que la Bíblia es refereix quan 

ens parla del salm 104,   que és una lloança a la 

creació i conté  temes paral·lels a aquest salm 104, 

on es lloa la bellesa de la natura. 

“ Formà les corrents d’aigua a les muntanyes com 

a la mar... Tots els ramats estan contents amb la 

seva herba, els arbres són verds i els ocells surten 

volant dels seus nius, amb les ales desplegades i 

estan adorant el seu ser creador... 

Com va arribar aquest poema egipci a l’època del 

rei David?  Doncs es creu que la transmissió oral va 

ser la causa de la seva adaptació a l’hebreu. 

Recordem que el patriarca Moisès va iniciar l’èxode 

del poble jueu a la terra promesa en una època 

posterior però relativament propera a la del regnat 

d’Akenaton.  

Nosaltres sabem per la bíblia que Moisès va ser 

educat a la cort del faraó, després de trobar-lo, 

surant al Nil dins un bressol, per familiars del faraó 

i que va restar molts anys immers en la cultura  

egípcia, igual que el poble hebreu que hi va 

conviure fins a la seva sortida vers la terra promesa 

sota el guiatge de Moisès. Per tant no seria res 

d’estrany que tots ells  transmeteren l’himne 

d’Aton, en arribar a la terra promesa.  Era un poema 

dedicat a un déu únic i creador  i res els privava de 

cantar-li lloances com al seu Déu únic i creador. 

Tot això no seria més que una especulació ? Potser 

sí, però la mateixa Bíblia, com he dit, ens ho 

planteja en parlar del Salm 104, que és d’una gran 

bellesa igual que l’himne a Aton. Llegiu-los, els dos 

són poesia pura! 

 El que sí sembla que queda clar és que el nostre 

Déu o Jahwè o Alà per un breu temps no foren els 

únics monoteistes, Aton només va durar uns pocs 

anys, però nosaltres continuem adorant a l’únic i 

vertader DÉU                                                                                                                  

 

Montse Carreras 
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Agraïm l'ajut de Déu 
 
Arribats a la meitat de l'any 2021, desprès 
d'escriure durant les últimes 
col·laboracions dels efectes de la Covid, 
també jo l'he patit i superat gràcies a Déu. 
Sabeu que els 99 anys, limiten les 
capacitats per poder aconseguir uns escrits 
dignes, amb contingut de missatges 
cristians, que he intentat transmetre 
durant quasi 40 anys. Però sembla que ja 
recuperat, vull fer aquesta petita aportació 
al nostre Bolletí VEUS. 
 
Hem d'agrair l'esforç mundial dels 
investigadors i científics, molts de casa 
nostre, per disposar avui de vacunes que 
ens permeten , disposar de una 
recuperació sanitària de la cruel 
pandèmia. Per suposat, l'intens treball 
dels equips sanitaris, des de metges/ses, 
infermeria i resta de personal que a 
l'ombra sense ells, no funcionaria 
l'engranatge d'assis-tència sanitària. 
 
Es parla molt del treball del equips 
humans sanitaris i d'assistència social, 
però no hem de oblidar l'ajut de Déu 
agraint la seva protecció, tots el que el 
tenim com referent imprescindible de 
ferm ajut.  
 

Gràcies, Déu meu! 
                          

                                                           
Francisco Baldrich 

 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

JUNY DE 2021 
Dll Dm Dmc Djs Dvs Dss DMG 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

       

       

1 dm St. Justí 

2  dmc St. EUGENI I, papa 

3 djs St. Carles Luanga 

4 dvs Sta. Clotilde 

5 dss St. Bonifaci 

6 DMG Corpus Christi 

7 dll St. Robert 

8 dm St. Guillem de York 

9 dmc St. Efrem 

10 djs St. Maurici 

11 dvs Sagrat Cor de Jesús 

12 dss Immaculat Cor de Maria 

13 DMG XIè Durant l'Any 

14 dll St. Eliseu 

15 dm Sta. Maria Miquela 

16 dmc St. Quirze 

17 djs Sta. Emília 

18 dvs Sta. Marina 

19 dss St. Romuald 

20 DMG XIIè Durant l'Any 

21 dll St. Lluís Gonzaga 

22 dm St. Paulí de Nola 

23 dmc St. Tomàs Moro 

24 djs Nativitat St. Joan Baptista 

25 dvs Sta. Oròsia 

26 dss 
St. Pelai / St. Josepmaria 
Escrivà 

27 DMG XIIIè Durant l'Any 

28 dll St. Ireneu 

29 dm St. Pere i St. Pau 

30 dmc Sts. Protomàrtirs romans 
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Web de l'agrupació parroquial 
http://parroquiapilarsanteugeni.com 
 

 
 

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

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

HORARI DE DESPATX 
Dimarts, dimecres i dijous de 18 a 19’45 h. (dimecres 
només per a sol·licituds de partides) 
Secretaria: Sra. Maruja Ávila. 

   

EUCARISTIES 
Feiners: 19  hores (Català) 
Vigílies de Festiu: 19 hores (Català) 
Festius: Capella del Magníficat: 10 h (Català) i  
12 hores (Castellà) 
 

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 podrien tenir restriccions causades per la normativa anti Covid-19) 

PASTORAL DE LA SALUT 

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

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

CATEQUESI COMUNIÓ  
Dilluns de 18 a 19 hores al Pilar 
Dissabtes de 19 a 20 h. a St. Eugeni 
Missa d’infants: dissabte a les 20 h. a St. Eugeni 
Coordinadora: Sra. Rosa Pifarré 

 
COMEDORES COMPULSIVOS ANÓNIMOS -O.A. 
Dissabte de 19 a 21 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 
- Orientació laboral els dijous a les 17h 
 

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/

