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HORARIS DE LES MISSES 

DE JULIOL i AGOST 2022 
 

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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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, per al mes de Juliol i 
Agost de  2022: 
 
Juliol: Pels ancians 
Preguem pels ancians que representen les arrels i 
la memòria d'un poble, perquè la seva experiència 
i saviesa ajudi els més joves a mirar cap al futur 
amb esperança i responsabilitat. 
 
Agost: Pels petits i mitjans empresaris 
Preguem perquè els petits i mitjans empresaris, 
durament afectats per la crisi econòmica i social, 
trobin els mitjans necessaris per continuar la seva 
activitat al servei de les comunitats on viuen. 
 
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. 

 
 

OBJECTIVAMENT 
 

No us espanteu si entreu a un bar i els 

videoclips musicals, en comptes d’agradar-

vos, us emboten , atabalen, perdeu una mica el 

vostre nord; una Coca-Cola o una cervesa són 

consumisme: però per què no? Doncs el 

consumisme a peu de carrer també es un racó 

social, cerebral, contemplatiu, íntim. 

Hem passat del so a la imatge: jo preferia el 

so, pur. (és veritat que hi ha especialistes en 

bandes sonores, memorables també) 

Respecto a tots els que ara es dediquen a la 

professió, amb les noves pautes: però els 

respecto perquè la rivalitat és molt dura i 

efímera. 

Tot el contrari d’això el moviment coral, molt 

arrelat a Catalunya, aguanta. Per exemple 

“Coral Estel” i Vuitanta anys del “Orfeó 

Laudate”! Quantes èpoques i anècdotes! 

Hi pot haver molt bona música, tant amb una 

gran massa humana coral o orquestral, com 

amb cantautors amb veu i guitarra: Al 1971 

John Prine va treure un disc molt recomanable, 

Dylannià, amb més cura melòdica. 

O la veu i el piano de Randy Newman, o la 

longevitat de Paul Simon. 
   

Víctor García Toldrà 
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Adéu Josep,  
Benvolgut amic, m’acomiado de tu ja que no 
va ser possible fer-ho personalment. Aquell 
diumenge de Pasqua ja vaig veure que el teu 
cap tenia un pressentiment que més tard et 
va semblar que havia estat només un núvol 
enterbolit, però que més endavant se 
t’emportava cap allà on els metges 
desgraciadament t’havien pronosticat. 
Lamentablement s’han acomplert els 
pronòstics fatídics en contra del que volíem 
tots els que t'estimàvem. 
La missa d’exèquies al tanatori ha estat una 
de les més impressionants que he assistit. 
El mossèn, correctíssim amb la gran multitud 
de familiars i amics que van venir al teu 
comiat, i va retratar el gran carisma que 
tenies amb tota la gent que coneixies i que 
freqüentaves tant a la feina com a la vida de 
cada dia. La coral de la Laia perfecta. Em va 
recordar quan la teva esposa va cantar temps 
ha amb la Coral Estel de la parròquia del Pilar. 
Als parlaments, tant els quatre fills, com els 
vuit nets, van ser molt adients i amb molta 
tendresa acomiadant-se amorosament del 
pare i l’avi que sempre recordarien. El doctor 
Degà et va qualificar de venedor d’ il·lusions. 
Un gran detall perquè tu erets un perfecte 
venedor de qualsevol producte i també 
sobretot de les millors il·lusions. Ens va 
comunicar que creies perfectament en l’altre 
vida en que l’ànima no mor i que tenies 
plenes esperances per assumir-ho. 
També al final la presidenta de la comunitat 
de veïns va expressar els seu agraïment a les 
constants gestions que havies fet pel col·lectiu 
de forma voluntària. 
El cant del Virolai de la Verge de Montserrat, 
tant estimada per tu i per la teva família, va 
concloure el teu comiat. 
En definitiva Josep que sempre, i a tot arreu, 
has estat una gran persona que t’has fet 
estimar per tots els que han tingut la sort de 
conèixer la teva bonhomia. 
Reposa en la Pau del Senyor, que al cel hi 
faran festa. 

Antoni Garcia Pascual 
 
 

Amics Parroquians, 
 

Hem passat aquest mes de juny 

moltíssima calor i hi ha hagut 

nombrosos incendis, després les 

terribles notícies de guerres… Per això 

us animo a resar el Sant Rosari que es 

resa cada dia en la nostra benvolguda 

Parròquia del Pilar, després de la Santa 

Missa, i dirigit pels nostres seminaristes 

de Barcelona.  

 

Preguem pel Sant Pare, per la Pau i pels 

malalts i majors de la nostra parròquia, 

a les que podem afegir altres peticions 

sobre els successos més urgents. 

Us desitjo de tot cor que passeu un bon 

estiu, fins a reunir-nos algun dia de nou 

en la nostra estimada Parròquia del 

Pilar. 

 

Adéu, de nou! Bon estiu us desitja: 

 

Margarita Portabella 
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LA  FIRA  DE  SANT  PONÇ 
Aquesta fira és una de les tradicions de la 
nostra ciutat de Barcelona , des de l’edat 
mitjana, inclús abans, i que perdura fins els 
nostres dies.                                   
 La Fira de Sant Ponç  està dedicada a les 
herbes remeieres. Des del segle XVI es va fer 
escaure amb el dia de Sant Ponç de Cimiez, 
l'11 de maig. Les parades d'herbolaris i 
artesans s'arrengleren al carrer de l'Hospital, 
al barri del Raval de Barcelona, emplaçament 
que es manté d'ençà del 1817, després 
d'haver passat per la plaça de Sant Miquel, el 
carrer de Sant Cugat del Rec i l'església de 
l'Hospital de la Santa Creu.  
La munió de visitants que cada any hi acudeix 
hi pot trobar mel, fruita confitada, 
melmelada, mató, formatge artesà, herbes 
medicinals i més productes relacionats amb 
l'alimentació i la salut. Si la fira es fa el mes de 
maig és perquè és el moment de floració i 
màxima esplendor de la majora d'herbes 
remeieres.  
La festivitat del sant patró dels herbolaris i 
dels apicultors és celebrada amb més 
activitats organitzades per la Unió de Sant 
Ponç entorn d'aquesta fira. El dia 10 a la nit es 
decora la imatge del sant que presideix la 
Missa, amb herbes i flors que hagin portat els 
assistents. Després es beneeixen i duen el 
Sant en processó.    
La mel i la confitura, juntament amb herbes 
remeieres i aromàtiques de tota mena, són 
elements destacats de la fira de Sant Ponç, 
que a Barcelona s'organitza al carrer de 
l'Hospital, a Ciutat Vella. La festivitat, és el dia 
11 de maig i s'escau en el punt de plenitud de 
la primavera, quan les plantes són en el millor 
moment i la fruita en el punt just de 
maduresa per a fer melmelades de tota mena, 
i fruita confitada.  
La fira barcelonina de Sant Ponç concentra 
recol·lectors i herbolaris que ofereixen als 
visitants tot de productes naturals per 
millorar la salut. La fira podria ser hereva de 
les que es feien en honor de Flora, deessa 
romana de la vegetació. Segles més tard, 
aquest costum es degué fusionar amb el culte 

a la imatge de sant Ponç, que es feia a  l'antiga 
església de l'Hospital de la Santa Creu  
Aquest any hi he tornat tot recordant que de 
petita hi anava amb la mare. Sortint del 
col·legi agafaven el Gran Metro en direcció al 
Liceu, on baixàvem i arribàvem a la fira pel 
carrer de l’Hospital, ple de gent, per anar a 
comprar herbes medicinals: farigola 
camamilla, menta, poniol, llorer i d’altres que 
no recordo. També compràvem mel, a la mare 
li agradava la de romaní i unes poques fruites 
confitades, perquè deia que eren massa 
dolces. A mi en alguna paradeta hem 
donàvem un caramel de mel i jo tan contenta. 
Al carrer es respirava una aroma que era la 
barreja de les diferents herbes. Recordo que 
s’hi estava tant bé enmig d’aquella flaire i del 
verdor de les herbes i la gent comprant !!!  
Aquest any en tornar-hi l’he vist modernitzat, 
però més o menys està tot igual, les herbes 
remeieres, la mel, la dolçor, les aromes... tot 
hi es present. Malgrat la munió de 
medicaments que ara tenim, es continuen 
comprant els remeis casolans de anys ha. Jo 
em vaig firar un pom de florida i aromàtica 
farigola!!!  
Aquella flaire tan dolça i bona durava uns 
quants dies a casa. I em plau que la tradició 
continuï, les tradicions són les que donen 
personalitat a Barcelona. 
Molt bon estiu per a tothom!!!  
                                                                                                 

                                     Montse Carreras  

 
 

 
  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Pon%C3%A7_de_Cimiez
https://ca.wikipedia.org/wiki/Carrer_de_l%27Hospital_(Barcelona)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Raval_de_Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hospital_de_la_Santa_Creu_de_Barcelona


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 

 

5 

 
 

UN  CONTE , UNA LLIÇÓ DE VIDA 
Mestres Àvies Recuperadors de Contes  
 
Els contes són les primeres eines que tenen els 
infants per començar a entendre el món,els 
comportaments humans , els valors, les formes de 
vida , així com també els permet prendre 
consciència dels seus propis sentiments , alegries i 
frustracions . 
 
Tenim clar que les noves tecnologies han incidit a 
les nostres vides i estan variant la nostra manera 
de fer i de relacionar-nos també  l’escola ha anat 
introduint les noves tecnologies i l’ensenyament 
ha passat  d’utilitzar el guix i la paraula als mitjans 
audiovisuals més sofisticats. Està reconegut que 
veure imatges, belles imatges , pot ajudar a la 
lectura , a la comprensió lectora, i també a la 
formació del sentit artístic i plàstic, però la 
paraula, la conversa i l diàleg continuen 
constituint el nus de l’estructuració del 
pensament abstracta  i de la comunicació 
 
El  valor més important dels contes narrats és 
crear plaer i bellesa a través de la paraula . 
 
 
PROVEM-HO!  Aquí alguns contes populars o 
rondalles  
 
De 3 a 5 anys 
 

 El cargol i l'herba de poniol. 

 Per  què els elefants tenen trompa.  

 Rinxols d’or. 

 La gallineta roja.   

 
De  6 a 8 anys 
 

 Per què l’aigua del mar es salada. 

 Els tres desigs. 

 De què  ve que els gats empaitin a  les 

rates. 

 La gallineta roja. 

 
De 8 a 10 anys 
 

 La terra dels babaus. 

 Ditona.  

 Pell d'ase. 

 El caçador de llebres. 

 
De 10 a 12 anys 
 

 L’amor de les tres taronges. 

 La filla del carboner. 

 L’aprenent de lladre. 

 Els tres pretendents. 

 
ALS CONTES, EL TEMPS NO FUIG I TAMPOC LES 
PERSONES NI LES BESTIES . 
TANT PER L’ESCRIPTOR COM PER ELS SEUS 
LECTORS,TOTS ELS ÉSSERS VIUEN PER SEMPRE 
MÉS. 
EL QUE VA PASSAR FA MOLT CONTINUA SENT VIU 
AVUI. 
                                               ISAAC BASHEVIS SINGER   
 

( Fragment del pròleg de LA CABRA ZIATHE. Editorial 
Kalandraka 2019) 

 
Carme Faro 
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CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

JULIOL DE 2022 
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 dvs Sta. Elionor 

2 dss Sts. Procés i Martinià 

3 DMG XIV Durant l'any 

4 dll Sta. Isabel de Portugal 

5 dm St. Miquel dels Sants 

6 dmc Sta. Maria Goretti 

7 djs St. Fermí 

8 dvs St. Adrià 

9 dss Sta. Maria de la Pau 

10 DMG XV Durant l'any 

11 dll St. Benet 

12 dm St. Abundi 

13 dmc St. Enric 

14 djs St. Camil de Lel·lis 

15 dvs St. Bonaventura 

16 dss MD del Carme 

17 DMG XVI Durant l'any 

18 dll St. Frederic 

19 dm Sta. Àurea 

20 dmc St. Apolinar 

21 djs St. Daniel, profeta 

22 dvs Sta. Maria Magdalena 

23 dss Sta. Brígida 

24 DMG XVII Durant l'any 

25 dll St. Jaume, apòstol 

26 dm Sts. Joaquim i Anna 

27 dmc St. Cugat 

28 djs Sta. Caterina Tomàs 

29 dvs Sta. Marta 

30 dss St. Pere Crisòleg 

31 DMG XVIII Durant l'any 

 
 
 

 

AGOST DE 2022 
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 dll St. Alfons Mª de Ligori 

2 dm MD dels Àngels 

3 dmc Sta. Lídia 

4 djs St. Joan Mª Vianney 

5 dvs MD de les Neus 

6 dss Transfiguració del Senyor 

7 DMG XIX Durant l'any 

8 dll St. Domènech 

9 dm Sta. Edith Stein (Teresa B.) 

10 dmc St. Llorenç 

11 djs Sta. Clara 

12 dvs St. Herculà 

13 dss St. Poncià 

14 DMG XX Durant l'any 

15 dll MD de l'Assumpció 

16 dm St. Esteve d'Hongria 

17 dmc St. Jacint de Polònia 

18 djs Sta. Helena 

19 dvs St. Magí 

20 dss St. Bernat 

21 DMG XXI Durant l'any 

22 dll Sta. Maria Reina 

23 dm Sta. Rosa de Lima 

24 dmc St. Bartomeu 

25 djs St. Josep de Calassanç 

26 dvs Sta. Teresa de Jesús Jornet 

27 dss Sta. Mònica 

28 DMG XXII Durant l'any 

29 dll Martiri de St. Joan Baptista 

30 dm Sta. Mònica 

31 dmc 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 i servei setmanal d'aliments portats a casa 
per a 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. 93 502 64 73  
 

 

 
 

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/

