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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) 

 

 
  

BON ESTIU! 
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Reproducimos de nuevo un artículo que ya 

publicamos ¡¡el verano de 2018!! Tres años 

después creemos que aquellas palabras, que 

entonces muy pocos nos atrevíamos a decir, ¡hoy 

se han convertido en proféticas! ¡Ojalá 

empecemos ahora un nuevo camino social de 

entendimiento y diálogo! 
 

Tiempo de hacer puentes 

En el boletín VEUS de octubre del 2017, ante 

los convulsos acontecimientos sociales que ya se 

preveían en Catalunya, los sacerdotes de nuestra 

Agrupación parroquial de Ntra. Sra. del Pilar y 

San Eugenio os propusimos trabajar en pro de 

una actitud que conllevase siempre tender 

puentes entre las personas y sus ideas políticas, 

ya que la convivencia es y será siempre el valor 

primario que ha de preservarse. Ya advertimos 

entonces también que en momentos de conflicto 

los puentes acostumbran a ser uno de los 

primeros objetivos que se intentan derribar, 

porque ambas orillas se niegan a querer tener 

contacto o relación alguna con la orilla contraria. 

Nosotros pedimos entonces y lo seguimos 

diciendo hoy, que si en algo hemos de destacar 

los cristianos es en ser puentes de fraternidad y 

entendimiento entre unos y otros. De hecho al 

papa le llamamos "Sumo Pontífice" que 

literalmente significa "el máximo hacedor de 

puentes". Pues el ejemplo de Jesucristo y su 

Cruz, nos recuerdan que nuestra fe nos ha de 

mover siempre a ser puente entre Dios y los 

hombres, y entre los hombres mismos, y no 

podemos renunciar jamás a serlo. 

Pero hacer puentes requiere su tiempo y su 

oportunidad. Cuando la riada es intensa y 

poderosa, aunque los puentes son más necesarios 

que nunca, éstos no pueden tenderse, porque la 

fuerza de los elementos lo impide. Los zapadores 

del ejército romano lo sabían y dedicaban sus 

esfuerzos principales en tiempos de sequía, ya 

que los cauces de ríos y riberas eran mucho más 

propicios para su construcción. Y nosotros, 

ahora que llega el tiempo de verano, tiempo de 

asueto y reposo, queremos proponeros unos 

elementos básicos, que a modo de pilares, sirvan 

para ese buen propósito de tender puentes 

sociales, políticos y emocionales. De esta 

manera cumpliremos con nuestra misión de 

cristianos en el mundo: ser hacedores de 

puentes. 

Fue con motivo del tiempo de Adviento, que os 

propusimos ya entonces estos elementos de 

reflexión. Cuatro para ser concretos: 1) respeto, 

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

cada uno de los domingos del adviento, y que 

ahora os proponemos meditar de nuevo durante 

este tiempo de vacaciones. Con el ánimo de que 

en el retorno del curso otros caminos sean 

posibles, otras miradas se impongan y podamos 

caminar juntos hacia un futuro mejor. 

1- RESPETO: el primer paso que todos 

deberíamos de dar es éste, el del respeto. 

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

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

paso imprescindible... Necesitamos volvernos a 

mirar, a contemplar quienes somos todos, a no 

aceptar miradas superficiales, banales o 

tergiversadas. En uno y otro lado hay buena 

gente; gente buena que quiere lo mejor para los 

suyos, y que no desea mal alguno para los 

demás. No tenemos ningún derecho a demonizar 

al contrario, al que no piensa o cree como 

nosotros, a quien no siente nuestras emociones, o 

no comparte nuestros sentimientos. El "otro", 

como diría Lévinas, no es un extraño que nos 

agrede o nos incordia.... el otro somos 

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

otra mirada... Debemos, pues, “mirarnos de 

nuevo”, y no permitir que el odio o el recelo 

nublen nuestra vista, y con ello nuestro juicio... 

eso es, precisamente, el respeto. 

2- COMPRENSIÓN: un siguiente paso 

imprescindible es el de la comprensión. 

“Comprender” también proviene del latín: “cum 

- prehendere”; o sea tomar en común. Parece 

absurdo intentar acercarnos al otro sólo a través 

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

más absurdo aún es renunciar a conocer y 

afirmar lo que nos une... porque siempre es 

mucho mayor aquello que nos une, que no lo que 

nos separa... Buscamos un mundo mejor, aunque 
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lo diseñemos de diferente forma... Nos mueve la 

misma libertad, aunque la entendamos de diversa 

manera... Queremos construir un mundo más 

fraternal y solidario, aunque difieran los caminos 

y las etapas.... No somos tan distintos... No 

somos tan opuestos... Debemos tomar lo que nos 

une, lo que tenemos en común. Es necesario 

indagar siempre en ello.... porque sin esa 

comprensión, sin ese espacio común de 

entendimiento, no es posible el diálogo, ni 

mucho menos, el caminar juntos. 

Estos dos elementos anteriores, el respeto y la 

comprensión, son parte de nuestro deber social y 

humano. Son exigibles a todos por igual, y son 

propios de una sociedad civilizada y 

fundamentada en sólidos principios éticos. Pero 

nosotros, como cristianos, queremos proponeros 

dos pasos más. Estos sólo pueden ser 

plenamente contemplados desde la fe, aunque 

los ofrecemos con humildad a todo aquel que 

quiera considerarlos. 

3- PERDÓN: ninguna herida se restaña 

definitivamente sin adecuada atención, y sólo el 

perdón sana y salva de verdad, como nos 

manifestó Jesús en la cruz. "Per - donare" en 

latín significa "dar a alguien"... regalar. Por eso 

el perdón nunca puede exigirse. El perdón es tal, 

sólo cuando es un regalo, cuando se basa en un 

sentimiento más cercano a la misericordia que a 

la justicia, más propio de la gratuidad que del 

deber... Necesitamos perdonarnos, necesitamos 

darnos una nueva oportunidad, construir una 

esperanza nueva... No tenemos obligación de 

perdonar, por supuesto, pero sabemos, por 

experiencia, que sólo el perdón restaña 

verdaderamente las heridas del alma... No 

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

siempre podemos perdonar nosotros... Cada uno, 

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

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

esperanza. Y necesitamos que cada uno de 

nosotros avance hacia el perdón... Éste es un 

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

un acto que se deshace de los lastres del 

pasado.... El perdón desancla la nave de nuestra 

vida amarrada al puerto de nuestros rencores, y 

nos permite hacernos al mar de la esperanza. 

4- CARITAS: Pero ni siquiera el perdón nos 

hace alcanzar la otra orilla. Aún necesitamos un 

pilar más en nuestro puente, aquel que nos 

acerque de una vez e irremediablemente a la 

orilla opuesta,... al otro que nos es diferente. Y 

ese último pilar es sin duda el amor.... Sólo el 

amor lo puede todo, lo renueva todo y nos 

conduce al sentido último de todas las cosas. Si 

no construimos nuestros puentes sociales sobre 

el amor y la estima mutuos, no habrá un 

auténtico camino de encuentro, ni posibilidad 

real de futuro. Sin duda los puentes pueden 

crearse para invadir u ocupar el espacio del otro, 

pero estos puentes no tienen futuro... Sólo 

aquellos que son instrumentos de encuentro, 

generan el valor suficiente para que ambas 

orillas los aprecien, y ambas procuren por su 

permanencia. El amor es ese último pilar que da 

solidez y sentido al puente. Jesús no sólo 

perdonó a sus verdugos y a los que le odiaban... 

hizo mucho más, dio su vida por ellos, 

amándolos hasta la cruz. Ese misterio de amor es 

el que nos recuerda cuál es el sentido último de 

la fraternidad cristiana. Al igual que el perdón, el 

amor no puede exigirse, es también un regalo. Es 

el regalo por excelencia, ya que cuando alguien 

ama se entrega al otro sin condición. Cuando 

amamos, pues, hacemos de nosotros mismos un 

regalo y llenamos de plenitud a la persona 

amada.  

¿Es este puente una utopía? Quizás nos lo 

reprochen, pero los creyentes sabemos que en 

Jesús esa utopía se ha hecho realidad. Y Él nos 

invita a seguirle, a imitarle, a tomarlo como 

referente de nuestra vida, de nuestros 

sentimientos, de nuestras acciones... Pensemos, 

durante este tiempo estival, cómo podemos ser 

cada uno de nosotros puente entre nuestros 

conciudadanos; cómo podemos ir construyendo 

los pilares de este entendimiento, basados en el 

respeto, la comprensión, el perdón y el amor. 

Meditémoslo este verano.... y cuando llegue el 

nuevo curso, ¡plantemos ese puente de 

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

Intencions del Sant Pare, per al mes de Juliol i 
Agost de  2021: 
 
Juliol: Intenció universal - L'amistat social 
Resem perquè, en situacions socials, econòmiques 
i polítiques conflictives, siguem arquitectes de 
diàleg i d'amistat valents i apassionats. 
 
Agost: Intenció per a l'evangelització - L'Església 
Resem per l'Església, perquè rebi de l'Esperit Sant 
la gràcia i la força per reformar-se a la llum de 
l'Evangeli 
 
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. 

 
 

"L'avi Toldrà" 
 

Violinista (música de cambra), director 

d'orquestra (Orquestra municipal de 

Barcelona) i compositor. 

Va néixer a Vilanova i La Geltrú (1895) i morí 

a Barcelona (1962). La seva vessant de 

compositor la va conrear sobretot al poble de 

Cantallops (Alt Empordà). Va ser també 

professor al Conservatori municipal de 

Barcelona, al carrer Bruc. Els seus inicis van 

ser com a violinista i va fundar un quartet de 

corda: el "Quartet Renaixement" a on ell feia 

de primer violí (mentre fou solter). 

El gruix de la seva obra la va compondre als 

anys 20 i 30, fins l'esclat de la Guerra Civil. 

Inclou unes 60 cançons (amb lletres de poetes 

com Carner, Maragall, Segarra, Garcés, 

Quevedo...), i sardanes molt reconegudes com: 

"Sol ixent", "Camperola", etc... I els sis sonets 

per a violí i piano; "Les vistes al mar" (per a 

orquestra de cambra; o la versió en quartet de 

corda - 2 violins, viola i violoncel). 

Segurament la seva obra de més amplada va 

ser l'òpera "El giravolt de maig", que des de 

1928 manté tota la seva vigència. Com a 

director fou el titular de l'Orquestra Municipal 

de Barcelona (avui OBC), que va dirigir des 

del 1944 fins al 1961, quan abandonar el 

càrrec per la malaltia que se'l va emportar. 

Sóc un dels seus nets. Conec la seva úsica, i la 

nostra mare, que va morir ara fa just un any, 

ens explicava "les claus de les seves músiques 

i també del seu tarannà: recte, obert i afable". 
   

Víctor García Toldrà 
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CORAL  ESTEL 
Sembla que la severitat amb que ens ha tractat 

la pandèmia va minvant a mida que el nombre 

de vacunacions en general va augmentant  i 

s’espera que superi  el 50 % de la població a 

mig estiu. Això fa que comencem a fer 

projectes que teníem des fa temps aturats. Per 

exemple, a la Coral Estel hem començat a 

preparar un concert  previst per a les festes d’ 

octubre per compensar-nos de la immediata 

suspensió del que es va produir el mateix dia 

12 de març del 2020 quan oficialment  es van 

aturar  tots els actes socials que podien suposar 

una major propagació de la malaltia.  Ara hem 

fet ja uns petits assajos pel sistema telemàtic i 

fem unes poques trobades personals més, per  

tenir matèria per estudiar i practicar durant el 

temps d’estiu. 

 

Una de les cançons que estem estudiant és del 

compositor alemany Heinrich Schütz 1585 -

1672 que va escriure més de 100 misses i és 

100 anys anterior a J.S.Bach.  És una petita 

cançó que confiem que agradarà a tots.  Ens 

explica que ara  és el temps de cantar amb 

alegria la retrobada amb els amics.  Això ens 

fa recordar moltes de les cançons del mestre 

Sir John Rutter, que encara és viu,  i esperem 

poder-ho fer en un altre proper concert, ja que 

té un repertori de cançons de Nadal i de 

música religiosa moderna extraordinàriament 

extens.  

 

Els convido a tots vostès a escoltar per 

youtube, o per altre sistema del que disposin, 

cançons tan boniques i tan ben escrites com: 

For the beauty of the Earth (Per la bellesa de 

la terra) o també la suite de 7 parts titulada The 

gift of life (El regal de la vida). Són cançons 

optimistes i molt positives. Això espero que 

els ajudi a suportar millor els calors de l’estiu 

que ja els tenim aquí.  I per tant aprofitem 

aquestes línies per desitjar a tots vostès que 

gaudeixin de la millor manera possible  l’estiu 

que ja ha començat amb salut, música i alegria. 
 

 
 

 
 

A reveure Mn 

15 de maig 2021   

Dietari 

 

Cada dia que passa tinc més a prop l’arribada a 

la Pàtria del cel, que per la fe -do gratuït del 

Pare Deu- espero rebre. Les paraules -no 

saben- ni el dia ni l’hora, es fan actuals. Més 

d’un cent. Vet aquí que a més d’un centenari, 

com Leandre Gassó convivim amb 

nonagenaris i octogenaris amb Mn. Manel 

Valls apunt d’arribar als 75,  ben comptat i 

debatut 25 anys de diferència, almenys més 

d’una generació entre els 75 i els 100.   

Les moltes frisances del dia a dia sobretot dels 

darrers anys enfosqueixen el meu petit camí. 

Si soc sincer haig de confessar que tinc molta 

por i que els núvols negres m’enfosqueixen. 

Estic segur que cap dels que som a la 

residència Sant Josep Oriol de Barcelona per 

capellans , donaria ni cinc cèntims per aquesta 

llarga vida. Tots, per contra, creiem que el 

Senyor ho fa perquè alguna cosa bona hem de 

portar a terme, encara que només sigui 

completar en nosaltres allò que manca a la 

passió de Crist.  

Torno a xocar amb el  misteri: què, 

com i quan? vol el Pare què és això? si no em 

necessita per res! Més aviat l’he destorbat i el  

destorbo. No sé com haig de fer servir l’arada 

de Sant Galderich, arraconat en el seu camp i 

com Sant Isidro amb els àngels més 

treballadors fan la feina bruta i deixen els 

camps com un jardí?. 

Vols anar treballar els camps i les vinyes de 

l’Empordà? No diguis res. Ni si ni no. Fes-ho 

encara que sigui l’hora tardana de la teva vida. 

 
Mn. Pere Boixaderas Sadurní 

rector emèrit 

                                                                              

 



 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 

  



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 

 

7 

M E S   C O I N C I D È N C I E S....? 
 

La cultura egípcia antiga embalsamava els 

seus difunts perquè poguessin arribar a 

l’altre món seguint els passos que les seves 

creences exigien per arribar on vivia Osiris, 

o quedar aniquilats, segons la seva conducta 

en vida. Tot això ho sabem des que és va 

descobrir l’anomenat “Llibre dels Morts” en 

la tomba d’un faraó. Era un manual on es 

preveia  que havia de fer el difunt perquè 

pogués entrar a la vida eterna, ja que creien 

en l’eternitat més enllà de la mort, un lloc 

lluminós al regne  del déu Osiris.  Per 

arribar-hi calia superar una infinitat de 

probes, establertes en aquest “Llibre”, que 

es  passaven recitant els sortilegis adequats, 

més alguns amulets embolcallats a la seva 

mòmia i posats junt amb el Llibre dins el 

sarcòfag per orientar i ajudar al difunt en 

aquest dificultós viatge. 

El seu trànsit fins al judici era llarg i feixuc, 

els sortilegis d’aquest Llibre els ajudava a 

superar les difícils proves, anomenades 

“Duat”  i arribar sense problemes al judici 

d’Osiris, on havien de jurar estar sense cap 

pecat d’una llista de 42 recitant un text 

anomenat “Confessió negativa”. Llavors el 

cor del difunt era pesat en una balança, amb 

dos platets, en un el cor i en l’altre una 

ploma de la deessa Maat, si el pes quedava 

equilibrat volia dir que el difunt havia portat 

una vida impecable i arribava al lloc de la 

llum a la presència del déu Osiris. Però si el 

cor pesava més acabava devorat per un 

cocodril i anava a una vida de patiments. 

Aquesta escena, que està ben representada 

en el Llibre, només tenia el contingut moral 

convencional de la societat egípcia. 

N’heu sentit parlar d’aquest judici egipci?  

Us recorda el Judici Final on es pesaran les 

ànimes? 

Al segles XI, XII, XIII, la majoria de la gent 

no sabien ni llegir ni escriure i per tant l’art 

de la pintura o l’escultura en les esglésies de 

l’època era la catequesi cristiana imperant a 

tot Europa. El costum egipci del pesatge de 

les ànimes dels difunts es va arrelar en la 

cultura Cristiana-Copta d’Egipte i 

ràpidament va passar a Europa. En el Judici 

Final, de l’Apocalipsi, se’ns parla de la 

separació dels bons que van a la dreta del 

Senyor i els dolents a l’infern per tota 

l’eternitat. Aquest judici a diferència del 

egipci està basat en l’ètica judeo-cristiana i 

són normes revelades per Déu en els “Deu 

Manaments”. 

A esglésies romàniques en tenim exemples 

de pintura sobre taula d’aquest fet: Frontals 

d’altars, portes interiors etc. el més conegut 

dels  pintors  és el mestre de Soriguerola 

(segle XII) Desconeixem el seu nom, però 

com que va treballar a la Baixa Cerdanya i 

una de les seves millors obres és el frontal 

d’altar de Soriguerola, el coneixem per 

aquest nom, aquesta pintura es troba al 

MNAC a Barcelona. 

La pintura, com tota la romànica molt 

acolorida, sobresortint el vermell intens, ens 

explica amb detall el pesatge de l’ànima 

d’un difunt, sent un patró comú a tot 

Europa.  A la dreta veiem l’arcàngel Sant 

Miquel, amb unes ales blanques pesant un 

ànima en forma corporal molt pàl·lida, en 

una balança, a l’esquerra trobem un dimoni 

negrós i banyut, atent al que passarà i sota 

el plat hi veiem un petit i divertit dimoniet 

que estira del platet per decantar-lo cap a 

l’infern, però triomfa el bé i a la dreta  

veiem l’ànima acollida a la porta del paradís 

per Sant Pere amb les claus del cel a les 

mans. Com aquesta en tenim d’altres 

poblacions, en  esglésies o museus.                                                                                                                    

En el gòtic continuen aquestes 

representacions, en pedra, als frontals i als 

timpans de les esglésies. L’escena és la 

mateixa, algunes més ornamentades ja que 

tenen un especial interès amb els dimonis. 

En representen molts i moltes ànimes patint 

a l’infern. Seria per escarmentar als pobres 

feligresos!!! 

Apuntaré algunes de les catedrals i esglésies 

que tenen representacions: La Catedral de 

Leon al pòrtic,  la Catedral d’Amiens i la de 

Notre Dame a Paris, al seu timpà que és una 

de les millors representacions de l’art gòtic.  

En d’altres catedrals i esglésies de tot el país 

i d’Europa, veiem aquesta escena molt 

repetida,  és un avís als homes del que pot 

ser el seu futur segons la vida que hagin 

portat.                                                                                                    

                                     Montse Carreras  
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FAR DE CONTES  US RECOMANEM  

La família, els records, els mestres, la natura, 
els animals, els amics i amigues, els somnis... 
Les coses més importants no són les 
materials. 

Existeixen SUPERTRESORS molt valuosos que 
ens fan feliços i els hem de cuidar. 

Els "t'estimo " del pare, els petons dolços de 
la mare. Les pessigolles infal·libles de l'àvia, 
que allunyen les penes.  

Les abraçades d'os del besavi, que podrien 
fondre un iceberg. Les carícies de papallona 
del germà, que tant calmen quan ens 
enfadem. Uns somriures còmplices dels amics, 
que omplen d'afecte. I les paraules amables 
dels coneguts que ens trobem  pel camí. 

 Cal tenir una capsa màgica on guardar-hi 
petons, pessigolles, abraçades, carícies, 
somriures i paraules boniques. Ens agrada 
molt rebre'n i també regalar-ne. I com més en 
regalem més s'omple la capsa. Un bon lema 
és: "No deixis per demà els petons, les 
abraçades, els somriures i les carícies  que 
puguis fer avui". 

Aquest supertresor es l'Amor. QUINS SÓN 

ELS TEUS ? 
Carme Faro 

 
 

 
 

Prioritats de Vida Creixent 

 

Estar sempre a punt en tots els moments 

de la vida. 

Estar a punt per renovar-nos i descobrir 

quina és la conversió que ens cal i els 

camins que hem d’emprendre. 

Aixó ens porta a una reflexió profunda i 

que Vida Creixent junt amb l’amistat , 

l’ espiritualitat i el testimoni segueix un 

camí que enforteix la nostra fe i 

esperança. Bon estiu. 

Amelia Inglès 
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EL ESCULTOR JOSEP Ma. SUBIRATS. 
 

Amigos parroquianos: os deseo que paséis un buen verano, agradeciendo a Dios Ntro Sr. que 

pronto pasará la terrible pandemia que hemos padecido y que se ha llevado a algunos parroquianos 

(R.I.P.) 

Estando en la Capilla del Magnificat de la parroquia del Pilar, tengo delante mío el crucifijo del 

escultor Josep Ma. Subirats.  

Alguna vez ya os he contado que estuvo los últimos años de su vida en la misma Residencia que 

estaba mi hija Margarita. Así que le tratamos a él y a su estupenda familia durante mucho tiempo. 

Sonreía dulcemente cuando se encontraba con mi hija, expresándole su atención y cariño. 

Cuando lo conocimos no sabíamos nada de él, y así siempre lo tratamos como a uno más de la 

Residencia. No vinieron ni fotógrafos, ni reporteros, ni personalidades demasiado conocidas por la 

gente de nuestro alrededor. No hubo fotos de móvil, ni nada de lo que ahora se estila, por eso no 

tengo ningún recuerdo fotográfico de él con nosotros. Lo que sí tengo son dos magníficos libros 

que nos regaló su hija. Uno sobre su obra de la Sagrada Familia, y otro sobre lo que hizo en 

Montserrat, donde comía él y su hija con la comunidad de monjes, como si tratase de familiares. 

Lo primero que supe de él es un día que las "sor paulas" que vienen mucho por la parroquia nos 

llevaron a Montserrat, y cuando volví se lo comenté a la hija de Subirats. Ésta me explicó que en 

la plaza de delante del Santuario, había una estatua de Sant Jordi, hecha por su padre. Bueno, pues 

el siguiente año que fuimos con Sor Antonina, todos los de la Medalla Milagrosa me fui a la 

confitería que está en la carretera, debajo de la Plaza de la Basílica y compré unos pastelitos que le 

entregué a Don Josep Ma., diciéndole que eran de debajo de su "Sant Jordi", y que él agradeció 

muy contento.. 

Un día su hija nos trajo fotografías de la obra de su padre en la Sagrada Familia. Y nos explicó 

que se autoretrató en uno de los apóstoles de la Santa Cena. Pero cuando yo he visto con detalle 

todo lo que él hizo, os digo de corazón que no se retrató sólo en un apóstol, sino en toda la Pasión, 

incluso en la imagen de Ntro. Sr. Porque a medida que hacía su obra de gigante, se desgastaba su 

salud, hasta extremos de completo agotamiento. No tenía, yo pienso, ninguna otra enfermedad que 

el agotamiento producido por su obra esculpida en la magnífica fachada de la pasión de nuestra 

incomparable Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. Todo lo más que se supo en la 

Residencia es que le iban a dar la medalla de oro de la ciudad, que tuve el honor de ver en persona 

como se la imponía el M.H. President Artur Mas, en su nombre a su hija Judit, en el palacio de la 

Generalitat. Él estaba demasiado agotado para poder ir en persona, pero después se la llevaron a su 

residencia particular. 

¡Quisiera que estos sencillos escritos fueran un homenaje a tan magnífico y gran escultor, por la 

sencillez de su persona, quien fue D. Josep Ma. Subirats! 

Margarita Portabella 
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CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

JULIOL 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 31  

 
 

 
     

1 djs Sta. Elionor 

2 dvs Sts. Procés i Martinià 

3 dss St. Tomàs, apòstol 

4 DMG XIV Durant l'any 

5 dll St. Miquel dels Sants 

6 dm Sta. Maria Goretti 

7 dmc St. Fermí 

8 djs St. Adrià 

9 dvs Sta. Maria de la Pau 

10 dss St. Cristòfor 

11 DMG XV Durant l'any 

12 dll St. Abundi 

13 dm St. Enric 

14 dmc St. Camil de Lel·lis 

15 djs St. Bonaventura 

16 dvs MD del Carme 

17 dss Stes. Justa i Rufina 

18 DMG XVI Durant l'any 

19 dll Sta. Àurea 

20 dm St. Apolinar 

21 dmc St. Daniel, profeta 

22 djs Sta. Maria Magdalena 

23 dvs Sta. Brígida 

24 dss St. Víctor 

25 DMG St. Jaume, apòstol 

26 dll Sts. Joaquim i Anna 

27 dm St. Cugat 

28 dmc Sta. Caterina Tomàs 

29 djs Sta. Marta 

30 dvs St. Pere Crisòleg 

31 dss St. Ignasi de Loiola 

 
 
 

 

AGOST 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 31      

 

 

1 DMG XVIII Durant l'any 

2 dll MD dels Àngels 

3 dm Sta. Lídia 

4 dmc St. Joan Mª Vianney 

5 djs MD de les Neus 

6 dvs Transfiguració del Senyor 

7 dss St. Gaietà 

8 DMG XIX Durant l'any 

9 dll Sta. Edith Stein (Teresa B.) 

10 dm St. Llorenç 

11 dmc Sta. Clara 

12 djs St. Herculà 

13 dvs St. Poncià 

14 dss St. Maximilià Mª Kolbe 

15 DMG MD de l'Assumpció 

16 dll St. Esteve d'Hongria 

17 dm St. Jacint de Polònia 

18 dmc Sta. Helena 

19 djs St. Magí 

20 dvs St. Bernat 

21 dss St. Pius Xè 

22 DMG XXI Durant l'any 

23 dll Sta. Rosa de Lima 

24 dm St. Bartomeu 

25 dmc St. Josep de Calassanç 

26 djs Sta. Teresa de Jesús Jornet 

27 dvs Sta. Mònica 

28 dss St. Agustí d'Hipona 

29 DMG XXII Durant l'any 

30 dll Sta. Mònica 

31 dm 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  (començarà 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/

