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NOUS NOMENAMENTS ECLESIALS 
 

El proppassat mes de juliol es van produir dos nomenaments importants que afecten a la 

nostra Agrupació Parroquial MD del Pilar i Sant Eugeni. 

 

Per una banda el senyor cardenal D. Joan Josep Omella, va anomenar Mn. Nino 

Rodríguez Rodríguez com a nou director de la Casa Sacerdotal Sant Josep Oriol, amb seu 

al barri de Les Corts. Mn. Nino prendrà possessió del seu nou càrrec al mes de Gener de 

2022, succeint al fins ara director Mn. Josep Serra. Aquest nomenament compta amb el 

suport dels bisbats de Terrassa i Sant Feliu de Llobregat, ja que la Casa Sacerdotal és una 

entitat interdiocesana. Mn. Nino, no obstant, continuarà les seves tasques parroquials com 

a rector de Sant Eugeni, vicari del Pilar, i coordinador de la nostra Agrupació, a l'igual que 

com a arxiprest. Li desitgem una bona feina, i ja sap que compta amb tot el nostre suport, 

ja que s'incrementa més encara la seva càrrega de treball. 
 

Per altra banda, i en paral·lel al 

nomenament anterior, Mn. Enric 

Termes i Ferré, fins ara rector de la 

Basílica de Sant Josep Oriol, passarà a 

ser el vicari parroquial de la nostra 

Agrupació, tant a Sant Eugeni com al 

Pilar. Mn. Enric també ha estat 

anomenat sotsdirector de la Residència 

Sacerdotal Sant Josep Oriol, on 

acompanyarà a Mn. Nino en la seva 

feina. Mn. Enric residirà en la 

Residència Sacerdotal i ens 

acompanyarà en les nostres tasques 

pastorals parroquials. Igualment 

continuarà com a Vicari Episcopal de la 

nostra demarcació, i encara treballarà 

com a responsable de la Oficina per a la 

preparació del proper Sínode de Bisbes. 

Li desitgem, tanmateix, una molt bona 

feina en aquesta nova etapa pastoral, i 

des d'aquí li donem una càlida 

benvinguda! Gràcies, Mn. Enric, per 

venir a acompanyar-nos en les nostres 

tasques pastorals!!  
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de Setembre 

2021: 

 
Intenció universal - Un estil de vida eco-
sostenible 
Resem perquè tots prenguem decisions valentes a 
favor d'un estil de vida sobri i eco-sostenible, 
alegrant-nos pels joves que estan compromesos 
amb ell 

 

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. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Homenatge i orientació? 
 

Crec que de totes les músiques que van sortir al 
segle XX el jazz és la que dona més seguretat a 
l'oient melòman. Format per músiques amb 
solfa i d'altres sense solfa. És música 
afroamericana, amb molts intèrprets de raça 
negra, però convivint i compartint, músics 
blans i negres.  
 
Per períodes: s'acostuma a parlar del 
"Dixieland", del "Swing", "Be-Bop","Cool", 
"Free jazz" (Ornette Coleman), "Jazz Rock"... 
No puc un esborrany de com i ca a on 
evolucionarà el jazz i derivats... però sí que hi 
ha molt material gravat (d'estudi i de concerts 
de la dècada dels cinquanta són abundants, 
memorables i de molt bona qualitat de so), 
que, sincerament, penso que són una gran 
troballa. Sobre una base rítmica (contrabaix i 
bateria), els "solistes" van aportant 
intervencions de gran riquesa. 
 
Quan ens fem grans perdem impulsivitat: ens 
és més fàcil "separar el gra de la palla"; vull dir, 
eren músics, músics! Amb "marxa", però sense 
estridències: Armstrong, Fitzgerald, Gershwin, 
Porter, Ellington, Hodges.... i molts més! 
Barrejats i reunits tenien la popularitat i 
exquisidesa que els convertia en peculiars i 
deliciosos. 
 
PD: són "pares" de moltes músiques d'ara.... 
 

Víctor García Toldrà 
 

BAPTISMES 
 

 A Sant Eugeni:  

 Acollida: Dilluns 13 de setembre a 
les 20h. 

 Baptisme: Dissabte 18 de setembre 
a les 18h. 

 

 A MD del Pilar: 
 S'atén segons demanda i disposició. 

BAPTISMES MES DE JULIOL 2021 
 

 Teo Bermejo López 
 

 CATEQUESI 
 

Les inscripcions per al curs 2021/22 . 
 Al Pilar: dies de despatx (dilluns i 

dimecres de 18 a 20h) del mes de 

setembre 

 A Sant Eugeni: dies de despatx 

(dimarts, dimecres i divendres de 18 a 

19'45 h) del mes de setembre. 

 TOTS ELS NENS I NENES (1r i 2n curs) 

HAN DE MATRICULAR-SE!!! 
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L'estiu ja va de comiat, el dia s'escurça ... Les 

vacances ja queden en el record, els infants han de 

reprendre el nou curs escolar... 

Quan tornaran a casa, acabades les classes i 

les  activitats extraescolars...dutxa, sopar i no pot 

faltar la bona costum d'anar al llit amb un conte, 

que els pares l'acompanyaran a llegir-lo o el 

narrar-lo.  

Permeteu-nos que des  de EL FAR DE CONTES 

us recomanem uns llibres de una exquisida 

sensibilitat: 

 

EL FIL INVISIBLE  

 

Un conte sobre els vincles que ens uneixen amb 

els qui més estimem i sobre com, sovint, les coses 

més importants són aquelles que no es veuen : 

La Nura ha descobert el secret que amaga el 

melic. Ara ja sap que en surt un fil invisible que 

l'uneix a totes les persones que més s'estima: la 

mare, el pare, els avis, els tiets, els cosins, els 

amics... 

 S' ha acabat tenir por quan només tingui ella 

perquè sap que aquest fil la lliga a ells més enllà 

del temps i de l'espai i que els connecta sempre. 

 

 
  

LA FONT AMAGADA  

 

Un conte que ens ensenya a connectar amb 

nosaltres mateixos i a prendre cons ciència d'allò 

que ens és essencial per ser feliços . 

Al Pol li agrada molt cantar. Quan canta, sent que 

vola. 

Com si pogués estendre unes ales imaginàries i 

visitar llocs del món que mai no ha vist. Com si 

toqués el cel amb els dits de les mans. 

Sovint es pregunta com es diu aquesta sensació. 

Quan tanca els ulls, un sentiment bonic i serè li 

recorre el cos, com si tingués una font màgica que 

li  brolla dins del pit. Està convençut que 

tothom  en té una  i que tan sols cal trobar-la per 

ser feliç. Però, com pot ajudar la gent que més 

s'estima a trobar la seva font? 

 
Desitgem  que els gaudiu! Bon començament de 

curs! 
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Silenci d’anys: Beat Ramon Llull 
Sant José Mª Escribà de Balaguer  

 

M’agradaria a mi i suposo a tots els lectors de Veus, ho dic sense haver-ho constatat i per 

tant gratuïtament, que alguns del nostres lectors expressin la seva valuosa opinió: Dr Angel Jesús 

Navarro Guareño, Dr. Ferran Blasi Birbe i Sebastià Navarro, professor, amic des de 1962, per què 

no és declarat sant en l’Església catòlica Ramon Llull? (Per què serveixen els sants i els beats?) 

Recordem alguns sants declarats o més coneguts: David, Dimas, Agustí d’Hipona, màrtirs 

de les guerres civils o incivils, o José Mª Escribà de Balaguer, Ramon Llull venerat com a beat en la 

seva sepultura a l’església de Sant Francesc de Palma a Mallorca. 

Tots ells sants, per ser humans, són, limitats i per això són pecadors, poc o molt. Tots tenen 

planes o dies de boires negres que enfosqueixen la imatge del seu testimoni. Heus aquí alguns punts 

que ajuden a aclarir-ho. Aquí, qui “multum peregrinantur raro santificantur”. Els que peregrinen 

molt, difícilment són sants; Ramon  Llull, va abandonar la dona Blanca Picany i els fills Evast i 

Aloma? Deixant-los ben arreglats econòmicament per les terres rebudes dels seus pares gràcies a la 

col·laboració de la reconquesta de l’illa el 1229. No podem dir que es tanqués com un monjo al  

mont Randa on va estar per aprendre àrab. No va estar quiet, sinó que va estar peregrinant: quan 

escrivia, més de 250 llibres tenim constatats, estava quiet i reflexiu. 

Qui no té padrins no bateja. Bategen els que tenen padrins  Vet aquí què  passa amb Mns. 

José Mª Escribà de Balaguer i el seu grup poderós amb pregàries i  mitjans materials i espirituals.  

Era el l963. Era vicari, feia un temps,  que estava allí a la parròquia. S’acabava la missa que 

havia celebrat el Sr. Rector. Entren a la sagristia un home i un capellà amb sotana, ben botonada. Es 

dirigeixen al Sr. Rector Mn. Xavier Bartolí atentament, no cordialment, perquè  no es coneixien de 

res, es posen a parlar allà mateix davant la calaixera on el Sr. Rector hi ha deixat la casulla, l’estola, 

el maniple, l’amit, el cíngol i finalment l’alba. Jo, encuriosit, em quedo una mica apartat mirant el 

presbiteri per la porta oberta per despistar i jo òbviament escoltant, mirant molt atentament per 

poder saber de què parlen, què diuen. Sí, sento Esteve, director, i Don Remigio. D’altres mots, no 

pesco res més. Em moc i faig senyal d’anar-me’n i tanmateix m’acosto i ben directament els faig 

aquesta pregunta:  M’agradaria saber si pertanyen a un grup o a una institució, una congregació, o 

una comunitat religiosa? Silenci sepulcral, encara dura i marxen. Poc temps després, comença la 

seva història:  l’escola Xaloc, vent del sud-est, amb un cartell propagandístic a la Gran Via 

d’Hospitalet, al costat de la Pepsicola. Per Nadal surt la 1ª revista Sirius. Hi col·laboro per 

descomptat, en català. 

 

La resposta l’ he rebuda el s. XXI de l’exalumne 

i amic Sebastià Navarro. Em diu: Per aquells 

dies l’obra no tenia gaire bona fama. El Papa de 

Roma aconsella (el consell per a ells, Opus,  és 

una obligació) que fa que no diguin res del seu 

nom, del seu origen i de la seva activitat.  Potser 

el títol nobiliari que va adquirir, tot i que era per 

la família, hi té alguna cosa a dir en aquest 

marcit silenci. Així li quadren les peces! 

 

Ara resta completar el repte. Esperar a llegir les 

preguntes formulades abans d’aquests  nous 

col·laboradors, oidà! Esperem doncs: mutis. 

  

Mn. Pere Boixaderas 
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Playa de San Salvador - el 

Vendrell (Tarragona) 
 

Amigos parroquianos: Tras la dispersión del 

verano, espero veros de nuevo en nuestra 

querida parroquia del Pilar, en la misa diaria, el 

rosario, y todas las celebraciones que se hacen 

en ella. Parece imposible pero pronto estaremos 

otra vez todos juntos. Habremos superado la 

pandemia del Covid, gracias a Dios, y a ver si 

podemos dejar las mascarillas de una vez.  

 

Estoy en una pequeña playa llamada San 

Salvador del Vendrell, provincia de Tarragona. 

No tendría ninguna importancia si en ella no 

estuviera la casa museo de Pau Casals , donde 

vivió muchos años, y que tras su muerte se 

convirtió en museo, con su sala de conciertos y 

los valiosos recuerdos de la vida de ese gran 

músico. 

 

Este verano la ha escogido para reposar el 

político Ernest Maragall, cuya familia también 

ha pasado temporadas en ella. También veranea 

aquí la viuda y familia del político Joan 

Rabentós. Al que han dedicado la Avenida más 

importante del pueblo. 

 

Os deseo un feliz final del verano y que pronto 

nos reunamos todos de nuevo. 

 

 

Margarita Portabella 

 

 

 

 
 

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 14 de 

setembre a les 18 h. 

 I al Pilar, el dimecres 15 de setembre a les 

17'30h.  
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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 
 
 

SETEMBRE 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 dmc Beat Josep Samsó 

2  djs Sant Antolí 

3 dvs St. Gregori Magne 

4 dss MD de la Cinta - Tortosa 

5 DMG XXIII durant l'Any 

6 dll MD de Guadalupe 

7 dm Sta. Judit 

8 dmc Nativitat Mare de Déu 

9 djs St. Pere Claver 

10 dvs 
Beats Domènech Castellet i 
Lluís Eixarc 

11 dss 
Diada Nacional - Beat 
Bonaventura Gran 

12 DMG XXIV durant l'Any 

13 dll St. Joan Crisòstom 

14 dm Exaltació de la Santa Creu 

15 dmc MD dels Dolors 

16 djs Sts. Corneli i Cebrià 

17 dvs St. Robert Belarmí 

18 dss St. Gener 

19 DMG XXV durant l'Any 

20 dll Sts. Andreu Kim i companys 

21 dm St. Mateu, apòstol 

22 dmc St. Maurici 

23 djs Sta. Tecla 

24 dvs MD de la Mercè 

25 dss St. Dalmau 

26 DMG XXVI durant l'any 

27 dll St. Vicenç de Paül 

28 dm St. Wenceslau 

29 dmc 
Sts. Arcàngels Miquel, Rafel i 
Gabriel 

30 djs St. Jeroni 
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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/

