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SÍNODO DE LA IGLESIA 2021-23 
 

‘Sínodo’ es una palabra antigua muy venerada por la Tradición de la Iglesia, cuyo significado se 

asocia con los contenidos más profundos de la Revelación […] indica el camino que recorren 

juntos los miembros del Pueblo de Dios. Remite por lo tanto al Señor Jesús que se presenta a sí 

mismo como “el camino, la verdad y la vida” (Jn 14,6), y al hecho de que los cristianos, sus 

seguidores, en su origen fueron llamados «los discípulos del camino» (cfr. He 9,2; 19,9.23; 22,4; 

24,14.22). La sinodalidad designa ante todo el estilo peculiar que califica la vida y la misión de la 

Iglesia expresando su naturaleza, como el caminar juntos y el reunirse en asamblea del Pueblo de 

Dios convocado por el Señor Jesús en la fuerza del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. 

Debe expresarse en el modo ordinario de vivir y obrar de la Iglesia. 
 

La finalidad de este Sínodo 

no es producir más 

documentos. Más bien 

pretende inspirar a la gente 

a soñar con la Iglesia que 

estamos llamados a ser, 

hacer florecer las 

esperanzas de la gente, 

estimular la confianza, 

vendar las heridas, tejer 

relaciones nuevas y más 

profundas, aprender unos 

de otros, construir puentes, 

iluminar las mentes, 

calentar los corazones y 

vigorizar nuestras manos 

para nuestra misión común 

(DP, 32).  
 

 

Así pues, el objetivo de este Proceso Sinodal no es sólo una serie de ejercicios que empiezan y 

terminan, sino un camino de crecimiento auténtico hacia la comunión y la misión que Dios llama a 

la Iglesia a vivir en el tercer milenio. Este camino recorrido juntos nos llamará a renovar nuestras 

mentalidades y nuestras estructuras eclesiales para vivir la llamada de Dios a la Iglesia, en medio 

de los actuales signos de los tiempos. Escuchar a todo el Pueblo de Dios ayudará a la Iglesia a 

tomar decisiones pastorales que correspondan lo más posible a la voluntad de Dios (ITC, Syn., 

68). La perspectiva última para orientar este camino sinodal de la Iglesia consiste en estar al 

servicio del diálogo de Dios con la humanidad (DV, 2) y recorrer juntos el Reino de Dios (cfr. LG, 

9; RM, 20). En definitiva, este Proceso Sinodal busca avanzar hacia una Iglesia más fructífera al 

servicio de la llegada del Reino.  
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de Novembre 

2021: 

 
Intenció universal - Les persones que pateixen de 
depressió 
Resem perquè les persones, que pateixen de 
depressió o esgotament extrem, rebin suport de 
tots i una llum que els obri a la vida. 
 
 

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. 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. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Canvi de Generacions 
 
Llach i Serrat continuen sent referència per 
al públic català. Són grans... però no han 
tingut continuadors actuals de la mateixa 
importància. Potser la societat de consum ho 
fa molt difícil. Tampoc Bob Dylan o Leonard 
Cohen seran fàcils de substituir: perquè són 
poètics i també són atípics. També per la 
seva llarga durada en el temps. 
Ningú no els pot considerar com a "nous", 
però les seves lletres i acords, a guitarres o 
pianos, no perden vigència. El consum tot ho 
absorbeix, però no tots "els seus ingredients" 
són la mateixa cosa. 
Els seixanta i els setanta no eren provatures 
d'una nova generació de músics joves: hi 
havien moltes protestes contra la guerra del 
Vietnam, contra l'assalt al poder de Pinochet 
a Xile (Víctor Jara)... maneres de fer política 
i plantejar relacions humanes: Quilapayún, 
Inti-Illimani, Mercedes Sosa, Violeta Parra, 
Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Joan 
Báez,... Tot això hi cabia... 
No sé a qui li vaig sentir a dir, fa pocs anys, 
que en qüestions polítiques, la gent, 
especialment la gent jove, doncs es 
decantaven ... per l'ambivalència moral (o 
ètica, si es prefereix). 
Que parlin filòsofs, teòlegs i humanistes a 
temps lliure. Jo només ho assenyalo... 
Interpretar-ho i valorar-ho ha de ser més 
difícil. 
 

Víctor García Toldrà 
 

BAPTISMES 
 

 A Sant Eugeni:  

 Acollida: Dilluns 15 de novembre a 
les 20h. 

 Baptisme: Dissabte 20 de novembre 
a les 18h. 

 

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

BAPTISMES MES DE 

OCTUBRE 2021 
 

 Nico Magnet Fibla 
 Giuseppe Spinnato Arango 
 Alexandru Fabian Ceacaru 

 

 

CATEQUESI 
 

 Tots els dilluns a les 18h al Pilar, i 

dissabtes a les 19h en St. Eugeni 

 Missa d'Infants cada dissabte a les 

20h en Sant Eugeni 
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ELS BOLETS 
 

Potser sorprèn saber que la vida del 90% de les 
plantes, del bosc depenen d'un petit grup de 
bolets. 
 
El complexíssim sistema d'arrels del bolet., 
anomenat "miceli", s'estén  per sota terra a la 
recerca d'aigua i nutrients..A diferència de les 
plantes els bolets no s'alimenten per 
contacte amb el sol, sinó que viuen en les més 
obagoses i humides, on treu el caparró.  
 
La vida: un bolet comença quan n'hi ha un d'adult 
que escampa les espores - que són unes llavors 
minúscules invisibles al ull nu. Aquestes  espores 
cauen a terra i fan arrels. Quan dues arrels o més 
es troben, formen un miceli. Al cap de catorze 
dies comença a formar-se un fruit carnós sobre el 
miceli. El fruit carnós del bolet treu el caparró per 
sobre la superfície de la terra ... Amunt! Amunt! 
Fins que ja és tot fora! El bolet ja ha crescut del 
tot, i duu barret. 
 
Quan arriben les gelades el bolet comença a 
envellir. Les  puntes del barret se li esfilagarsen, i 
tot ell comença a tombar-se, mentre cau de nou a 
terra escampa les espores. I així torna a començar 
el cicle de la vida . 
 

 
  

 
I LES POSTES DE SOL  A  LA TARDOR...? 
 
El dia ja quasi s'ha acabat;abans, però una posta de 
sol taronja il·lumina el cel. 
La llum solar és blanca, però està formada per set 
colors naturals que no sempre són visibles:morat, 
indi, bau,verd, groc, taronja i vermell. 
En un dia de tardor clar i lluminós el sol comença a 
baixar cap a l'horitzó i ens ofereix un cel brillant i 
ataronjat. 
La natura sembla que es pari un moment de fer 
feina i es meravella davant els colors rosats, 
ataronjats, i vermellosos. 
Durant les deu hores següents la foscor 
s'ensenyoreix del tot...I espera la calidesa dels 
colors de la nova albada.  
Si teniu ocasió pugeu dalt d'un turó i contempleu  
una posta de sol a la tardor. 

 
                         AMB CALMA, ED. FLAMBOYANT 
 

 
 

AVISOS 
 

 DIA 2 DE NOVIEMBRE A LAS 19 H. EN EL 
PILAR Y A LAS 20 H., MISA POR TODOS 
LOS DIFUNTOS DE NUESTRAS 
PARROQUIAS 
 

 DIA 14 DE NOVIEMBRE A LAS 20.00 H. 
MISA POR LOS DIFUNTOS DEL 
COLUMBARIO DE SANT EUGENI 
 

 REUNIÓN BIBLIA SÁBADO 13 
NOVIEMBRE A LAS 18.00H. 
 

 DIA 22 NOVIEMBRE, PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE "100 ANYS DELS GOIGS" 
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SANTA EULÀLIA I LA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ 
 

En el VEUS del passat octubre, vaig entendre que alguna feligresa estava molesta perquè la Mercè ja no era 
la Princesa de Barcelona, degut al cartell d’aquest any de les festes de la Mercè. I avui en parlaré.  
No voldria donar lliçons a ningú, però com que no he escrit mai sobre la Verge de la Mercè i de Santa 
Eulàlia, ara veurem si ho explico resumit el més correcte possible. 
Santa Eulàlia fou una joveneta a la que el emperador romà Dioclecià va martiritzar per no voler abjurar del 
cristianisme. Segons els escrits, els turments del seu martiri foren molts  fins que va morir en una creu en 
forma d’aspa, però es suposa que gran part és llegenda. La ciutat de Barcelona, sempre li va tenir molta 
devoció i fou enterrada a Santa Maria de les Arenes (Santa Maria del Mar) fins que a l’època de Pere el 
Cerimoniós, el 1334, es van traslladar les seves restes a la Catedral de Barcelona on reposen a la cripta en 
un sarcòfag d’alabastre, una joia per la seva decoració en baix relleus, recordant el seu martiri, Des de 
sempre fou considerada la molt estimada patrona de Barcelona. Malgrat que la Catedral està dedicada a la 
Santa Creu, cosa gens corrent en una catedral gòtica. 
L’advocació a la Mare de Déu de la Mercè es originària de Barcelona i lligada a la fundació de l’Ordre 
Mercedària el 1218, per a la redempció de captius cristians en mans de musulmans. El 1687 La ciutat va 
patir una plaga de llagostes i s’encomanà a la verge de la Mercè i quan acabà la plaga fou nomenada pel 
Consell de la Ciutat patrona de Barcelona.     I ja hi som Barcelona té dues patrones!!!  Si no estic errada, les 
dues estan ben repartides: La Verge de la Mercè és patrona de la diòcesi de Barcelona i Santa Eulalia de la 
ciutat i i els seus ciutadans. La Mercè es celebra el 24 de setembre i Santa Eulàlia el 12 de febrer. La festa de 
la Verge de la Mercè s’ha celebrat com a festa religiosa i també ciutadana, en canvi durant un temps no és 
recordava gaire la de Santa Eulàlia, però des de fa uns anys l’Ajuntament ha tornat a donar relleu a la 
patrona dels barcelonins.                
Cada any les festes de la Mercè tenen un cartell que les 
anuncia, igual que les de Santa Eulàlia i aquest any la 
seva autora, Malika Favre una jove francesa resident 
des de fa anys a la nostra ciutat va ser l’escollida per 
dissenyar-lo. Volia representar el que per a ella és una 
dona de Barcelona, que portés tota la calidesa de la 
seva gent i els seu sentit d’acolliment. Emprant 
elements característics de les festes i l’arquitectura 
modernista barcelonina ha creat pel meu gust una 
obra, esplèndida. La corona ho és tot menys reial: està 
formada per una colla sardanista que ballen una 
sardana i presidida pel “panot” figura de la rajola més 
emblemàtica dels carrers de la ciutat. Les arracades són 
dues de les torres dels apòstols de la Sagrada família, 
sobre el pit llueix l’escut de la ciutat amb les quatre 
barres i la creu de sant Jordi. Tot el seu vestit s’inspira 
en el “trencadís” d’en Gaudí i en les rajoles dites 
hidràuliques, que encara llueixen a molts pisos antics 
de la ciutat com catifes que adornaven els terres.  
Amb aquest escrit només vull dir que ningú pretén 
prendre el nom de princesa de Barcelona a la Mare Déu 
de la Mercè; tal com diuen els seus goigs, ella ho 
seguirà sent sempre, per més cartells que es puguin fer 
per celebrar la seva festa. El d’aquest any no és cap 
princesa, és una interpretació del que és Barcelona en 
la imatge d’una dona bonica i elegant de la nostra 
ciutat. 

Montse Carreras 
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Actividades parroquiales 
 

Amigos parroquianos: Os escribo con el 

corazón lleno de recuerdos hermosos pasados 

en las fiestas del Pilar que hemos celebrado con 

alegría. Yo, personalmente, me apunté a todo lo 

que se hizo, aunque solo fuera pasar la bandeja, 

cosa que hago con sumo gusto, pues junto a lo 

divino también está lo humano. Tuvieron 

mucho trabajo los colaboradores Ana y Jorge 

arreglándolo todo y colocando sillas... El altar 

estaba precioso, todo blanco, y fue al aire libre! 

Que, por cierto, hizo un día espléndido. En la 

Misa Mayor la rondalla cantó maravillosamente 

las jotas, y en las ofrendas se bailó una. 

Concelebraron muchos sacerdotes y presidió la 

misa Mn. Jesús, que vestía un elegante traje, 

acorde con la fiesta mayor parroquial. No 

dejéis de venir a todo lo que nos ofrece la 

parroquia, amigos. Pensad que cada día 

ofrecemos el rosario, tras la misa, por nuestros 

enfermos. Una vez al mes nos reunimos en 

tertulia literaria, donde comentamos el último 

libro leído, y Laura, nuestra coordinadora, nos 

recomienda una nueva lectura mensual. Hace 

varios años que lo hacemos, y estamos muy 

ilusionados en seguir haciéndolo. 
 

Margarita Portabella 
 

 

VIDA CREIXENT 
 

Dins la comunitat el grup de Vida Creixent forma 

un col·lectiu especial de gent gran que aprofundeix 

la fe a la llum de l’evangeli aquest any el tema es 

“La fe cristiana , porta sempre oberta” de Mns.  

Sebastià Taltavull Anglada.  

Estem cridats a viure la joia de la fe i aquest llibre 

ens proposa, actitud d’escolta i voluntat de resposta 

on ens fa viure aquesta trobada amb Jesús i el diàleg 

en grup. Us convidem a viure la joia de la fe fent 

aquest camí en nosaltres com a comunitat que som. 

 

AMELIA INGLÈS 
 

La propera reunió dels grups de Vida Creixent: 

 Serà a Sant Eugeni el dimarts 9 de 

novembre a les 17 h. 

 I al Pilar, el dimecres 10 de novembre a les 

17'30h.  

 
 

Coneixent la Bíblia - Octubre 2021 
 
Després de molts mesos de no poder compartir 

massa cosa, ens hem retrobat el dissabte 16 

d’octubre a una de les sales de Sant Eugeni I Papa, 

per iniciar el curs que pivotarà sobre els “Fets dels 

Apòstols”. L’Enrique Grau va introduir aquest 

magnífic text de forma molt didàctica, que ens va 

obrir a molts la curiositat i les ganes d’aprofundir 

en ell. 

 

“En el meu primer llibre he parlat, Teòfil, de tot el 

que Jesús va fer i va ensenyar fins el dia que fou 

endut al cel, ..., mogut per l’Esperit Sant” 

Qui és Teòfil? Qui li explica què? Ens interessa 

conèixer aquesta història? Els que vulgueu, veniu i 

ho compartirem. 

 

Proper dissabte 13 de novembre a les 18h a la 

Parròquia de Sant Eugeni I Papa. 

 

NOTA: millor si truqueu per reservar al 93 321 44 

32 o al 607572308 
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Coral Estel  
 

Saludem a tots els lectors feligresos  I els 

anunciem que per a la Coral Estel de la parròquia 

del Pilar ha arribat el moment de la veritat. Després 

del llarg període de expectació provocat per la crisi 

de la pandèmia ens tornem a trobar. Des de fa pocs 

dies i estem preparant el proper concert que ja està 

determinat salvant problemes de darrer moment.  

S’ha demanat permís per utilitzar la Capella del 

Santíssim per oferir el nostre primer concert el 

dijous dia 18 de novembre en acabar la missa 

diària de les set de la tarda i les oracions 

comunitàries que la segueixen. És a dir 

aproximadament a les 19h 45 min. 

El programa escollit és el que poden llegir al final 

de la nota si no hi ha cap canvi a darrera hora. 

S’han ajuntat peces habituals de la coral amb 

algunes que no havíem cantat mai però que s’han 

assajat darrerament. 

Insistim en que seran molt benvingudes totes les 

persones que es vulguin sumar a la nostra coral, 

indistintament del registre de veu que tinguin, per 

compensar les baixes que hem sofert en tota 

aquesta llarga aturada. Hi trobaran la millor 

acollida amb la germanor i el bon ambient que es 

comú en totes les comunitats corals. 

 

Programa previst, dirigit pel mestre Miquel 

Saladrigues:   
 

Visca, visca la música            M.Praetorius  1571 – 1621 

O Música                                    G.Wolters  1910 - 1969 

Falala                                            J.Rohwer  1914 -1994 

Dindirindin        Cancionero de palacio, anònim S. XVI 

Por la puente Juana   CancioneroTurín, anònim S.XVI 

¡Ay! Linda amiga                                    anònim S. XVI 

Tourdion                                P. Attaignant,  1494 -1552 

Amor que tens ma vida            T. Arbeau, 1520 – 1595 

Vous me tuez si doucement       J. Maduit, 1557 – 1627 

Carmen Amicitiae                      H.Schutz, 1585 – 1672 

Viva tutte le vezzose                F. Giardini, 1716 – 1796 

Sense vent                                   G. Deutschmann, 1933 

Tingluti                                    Ejnar Kampp, 1928-2007 

El Rossinyol             harm. A. Pérez Moya, 1884 - 1964 

 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

NOVEMBRE 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 dll Tots Sants 

2  dm Fidels difunts 

3 dmc St. Ermengol 

4 djs St. Carles Borromeu 

5 dvs Beata Maria Ràfols 

6 dss St. Sever 

7 DMG XXXII Durant l'Any 

8 dll Sta. Victòria 

9 dm Dedicació Basílica de Letran 

10 dmc St. Lleó Magne 

11 djs St. Martí de Tours 

12 dvs St. Josafat 

13 dss St. Leandre 

14 DMG XXXIII Durant l'Any 

15 dll St. Albert Magne 

16 dm Sta. Margarida d'Escòcia 

17 dmc Sta. Isabel d'Hongria 

18 djs Dedicació catedral Barcelona 

19 dvs St. Crispí 

20 dss Beata Isabel Ferrer 

21 DMG Crist Rei de l'Univers 

22 dll Sta. Cecília 

23 dm St. Climent 

24 dmc St. Andreu Dung-Lac 

25 djs St. Garcia 

26 dvs St. Joan Berchmans 

27 dss Beat Ramon Llull 

28 DMG I d'Advent 

29 dll St. Sadurní 

30 dm St. Andreu, apòstol 
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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/

