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COMIENZA LA CATEQUESIS, 

¡APÚNTATE! 

 

En octubre, tras el periodo estival, comienza 

de nuevo la catequesis. Con este pequeño 

articulo os queremos explicar en qué consiste.  

 

La catequesis dura dos años y la hacemos en 

San Eugenio todos los sábados de 19h a 20h. y 

en el Pilar los lunes de 18 a 19h. Durante esa 

hora cada catequista está con su grupo. Les 

explicamos las oraciones: el Padrenuestro, que 

nos enseño Jesús y que nos hermana, ya que 

decimos “nuestro”; también el Avemaría, 

dedicada a nuestra madre. 

 

Además leemos el Evangelio adaptándolo a su 

lenguaje, explicándoles las palabras cuyo 

significado es más difícil. 

 

Nuestro interés es acercar a las niñas y niños la 

figura de Jesús de Nazaret, que vean las 

aptitudes que tenía de compasión, perdón, 

escucha, servicio. En una palabra: aptitud de 

AMOR. 

 

Después de la catequesis de los sábados, en 

San Eugenio, bajamos a la iglesia a participar 

todos juntos de la Eucaristía. Mosén Nino 

suele preguntarles sobre el Evangelio que 

hemos trabajado antes, y aquí la espontaneidad 

con sus respuestas hace reír a la comunidad. 

Son sinceros y dicen lo que sienten. 

 

Os animamos a venir. Es una catequesis 

acogedora, entrañable, divertida. Nos lo 

pasamos muy bien. 

 

           Catequistas de San Eugenio y del Pilar. 

 

 

 

 

 

 

 
Comença ja el proper 21 de setembre!!! 
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de Setembre 2022: 
 

Per l'abolició de la pena de mort  
Preguem perquè la pena de mort, que atempta la 
inviolabilitat i dignitat de la persona, sigui abolida 
a les lleis de tots els països del món. 
 

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. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

DOS PERSONATGES 
 

"Sting". Antic contrabaixista de jazz... 
sense èxit. "The Police" van substituir al 
guitarrista francès Henri Padovani, va 
entrar Andy Summers... i ja estava format 
aquest trio. Van treure dos àlbums, 
pràcticament seguits: "Outlandos 
d'amour" i "Reggatta de blanc" i es van 
enfilar al cim del Rock: El primer d'ells 
amb alguna influència del "Punk-rock", 
típic dels segons anys setanta; i el segon, 
també rockero, i amb millor qualitat de so; 
la influència del "Reggae" (sobretot de Bob 
Marley) va impregnar el disc. Després, a 
continuar els èxits (menys inspirats)  
L'any 1983 «The Police» van deixar 
"Sinchronicity", el disc més evolucionat 
d'aquest trio (i eclèctic, variat) Sting era el 
compositor: se'n va separar i va deixar 
amb companys de més volada i 
virtuosisme per al públic: «The dream of 
the blue turtles», «Nothing like the sun» 
amb «They dance alone» per «Las Madres 
de Mayo» «The soul cages»... carismàtic.  
I a qui us agradin una mica els 
experiments: - 4 primers discos de 
"Talking heads" (amb David Byrne) - 4 
primers discos de "Coldplay" (amb Chris 
Martin)  
 
Bon final d'estiu!! 

 

Víctor García Toldrà 
 

 
 

CATEQUESI 

AVISO: LOS NIÑOS DE CATEQUESIS DE 

PRIMER Y SEGUNDO CURSO, SE HABRÁN 
DE INSCRIBIR DURANTE EL MES DE 
SEPTIEMBRE: 

 En Sant Eugeni los martes, miércoles y 
viernes de 18 a 19'45h. 

 En el Pilar los lunes, martes y 
miércoles de 18 a 20h. 

 

BAUTIZOS 
 En Sant Eugeni: PRÓXIMA FECHA DE 

BAUTIZOS, EL SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE A 
LAS 18.00 H. Y acogida el lunes 12 de 
septiembre a las 20h. 

 Al Pilar, segons demanda i disposició. 
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e-Cristians et proposa participar 

en un Club de Lectura 

absolutament necessari 

e-Cristians juntament amb Alternativa Cultura 

Forum Libertas et proposem participar en un Club de 

Lectura absolutament necessari per orientar-se amb 

criteri al nostre complex món. 

Lectura personal del text seleccionat, comentari de 

l’obra d’expert en aquesta i diàleg per intercanviar 

punts de vista. 

 Per al pròxim curs 2022-23 et proposem 6 llibres 

clau, començant el setembre del 2022 fins al maig 

del 2023. Després de la lectura individual de cada 

llibre té lloc una sessió per comentar i aprofundir en 

cadascun dels llibres amb un expert. Les sessions 

seran presencials a Barcelona (el lloc es concretarà 

més endavant) i virtuals, a les 19h. 

 La llista de llibres, sessions i ponents serà: 

 

1. Después de la virtud. Alasdair MacIntyre. 

18/10/2022. Josep Miró i Ardèvol 

2. Los desheredados. François-Xavier Bellamy. 

13/12/2022. A confirmar al setembre 

3. Manicomio de verdades. Rémi Brague. 

17/01/2023. Emili Boronat 

4. Un daño irreversible. Abigail Shrier. 

28/02/2023. Jordi Soley 

5. La sociedad desvinculada. Josep Miró i 

Ardèvol. 28/03/2022. Josep Miró i Ardèvol 

6. El próximo Papa. George Weigel. 09/05/2023. 

Pablo Ginés 

 El preu d’aquesta activitat és de 80 euros i inclou la 

tramesa de 5 llibres, tots els proposats excepte La 

sociedad desvinculada. Si voleu participar només 

en sessions aïllades, el preu (llibre inclòs) és de 15 

euros. 

 En el cas de La societat desvinculada, que es troba 

esgotat, es pot accedir a la major part mitjançant el 

digital Forum Libertas a la secció del mateix títol. 

 En cas que disposis d’algun d’aquests llibres, 

assenyala quin no has d’adquirir, i tindràs un 

descompte de 12 euros per llibre sobre el preu total. 

Pots ampliar la informació i fer la inscripció, escrivint-

nos a secretaria@e-cristians.net o trucant al 

93.206.08.83.  

 

Un prec, si us plau 
Aquest estiu hem estat testimonis de temperatures 
extraordinàriament altes tant a España com a la Europa i 
a la majoria dels països del hemisferi Nord. És evident 
que la Terra s’està escalfant cada vegada més de pressa i 
els científics certifiquen que aquest augment detectat de 
les temperatures es sensiblement superior  als que 
s’havien previst d’acord amb les tendències mesurades 
en els darrers anys. 
Els boscos que han cremat a molts indrets del mon han 
estat molt  superiors en conjunt als dels últims períodes 
recordats. 

Per això és més necessari que mai que tots el ciutadans 
de les diferents nacions del mon compleixin les 
recomanacions dels organismes internacionals en el 
que fa referència  als consums d’aigua potable, 
d’aliments, de energies, de plàstics a fi de no 
augmentar tant el consum i  la manca i empobriment de 
les matèries primeres i així puguin arribar a tots els 
pobles que les necessitin. 
Us proposo que com a bons cristians inclogueu 
aquestes peticions a les vostres pregaries habituals. 
Ja sabem que ens espera una fi del món, però no tenim 
cap pressa per part nostra  que l’hagin de patir els 
nostres fills o els nostres néts, malgrat que hi ha països 
entossudits en la guerra i que no saben trobar el camí 
de la Pau mentre estan patint les conseqüències tots els 
pobles implicats en la comtessa i també indirectament 
tots els pobles  veïns al conflicte.  
Serà possible arribar a un acord de pau abans de que 
comenci la tardor? De tota manera jo us desitjo a tots 
vosaltres, ara que s’acaben les vacances, una millor 
entrada de curs i de tardor. 

Antoni Garcia Pascual 
 

 

CLUB DE LECTURA  
 

Dia 22 de setembre, a les 19'45h  
Parròquia del Pilar 

 

 
 

https://www.forumlibertas.com/la-sociedad-desvinculada/
mailto:secretaria@e-cristians.net
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FAR DE CONTES
 

CONTES PER A L´HORA DE DORMIR  
 

El moment abans d'anar a dormir és una de les 

millor ocasions per contar contes, i una bona 

manera de despertar  l’hàbit lector en els nens/es : 

es tracta d’una situació tranquil·la n la qual a 

poquet a poquet ens relaxem i ens preparem per a 

descansar 

 

Si acostumen els nens/es a  escoltar contes abans 

d’anar a dormir es convertirà en una rutina que 

haurem d’intentar respectar sempre. 

 

Amb paciència i estima buscarem la mirada del 

nostre fill o filla, el seu somriure, la carícia de la 

seva mà... A poc a poc, a mesura que ens endinsem 

a la narració i el nen o nena es relaxa, veurem com 

la respiració pren un ritme més lent, la pau entra a 

formar part del seu cos, els ulls es tanquen a pesar 

que els vol obrir de seguida i et pren la mà  en un 

intent d’agafar-se a les paraules... Aixó és el premi: 

la pau que pots sentir , el millor final per a un dia 

dur.  

 

                         MÉS CONTES PER FAVOR   
 

  
 

 

La propera reunió dels grups de Vida Creixent: 

 Serà a Sant Eugeni el dimarts 13 de setembre a 

les 17 h. 

 I al Pilar, el dimecres 14 de setembre a les 17'30h.  

 

BAPTISMES JULIOL 2022: 
 Pablo Vilella Gaudier  

¡Empezamos nuestro club social 

el día 21 de septiembre! 
 

¿Quieres compartir aficiones y 

conocimientos con tus vecinos? 

 

¿Tienes los miércoles por la tarde libres 

de 17 a 20h y te gustaría conocer gente 

del barrio? Podemos jugar a las cartas o al 

trivial, hacer labores o puzles, comentar 

lecturas, compartir aficiones, merendar si 

alguien nos trae pasteles, o planear 

excursiones y visitas culturales.  Lo que sea 

que nos apetezca. 

La propuesta es la siguiente:  

El primer día, o cuando llega alguien nuevo, 

nos presentamos y, rellenaremos una ficha 

explicando lo que nos gustaría hacer, 

aprender o enseñar. Eso nos permitirá 

coordinar y crear grupos de actividades, 

talleres y agendas. 

 

Si os atrae la idea de ir conformando un club 

según los gustos y conocimientos de los que 

lo formemos, con las propuestas y la 

participación de todos, entonces… 

¡Os esperamos el 21 de 
septiembre a las 17h en el Pilar! 

Si tenéis preguntas o dudas podéis contactar 

con  Núria  de lunes a viernes,  de 18 a 20h,  

al teléfono de la parroquia del Pilar: 93 430 

95 88 
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Sant Ignasi de Loiola i Catalunya 
 

La Companyia de Jesús celebra aquest any 2022 el 
mig mil·lenni de la conversió i els quatre-cents 
anys de la canonització del seu fundador, Iñigo de 
Loiola. En els processos de beatificació i 
canonització d’Ignasi va tenir molta incidència la 
seva estada a Catalunya. Fa cinc-cents anys va 
viure a Catalunya, entre Montserrat i Manresa i 
destacarem que la seva primera escola es fundà a 
Barcelona el 1545. 
Quan Ignasi (llavors Íñigo) de família noble, arribà 
a Catalunya tenia 31 anys i s’hostatjà durant 
quatre dies a Montserrat. A la seva arribada, era 
un exsoldat coix i amb molts problemes físics i 
espirituals, però que ja transmetia una aureola 
carismàtica que s’aniria consolidant durant la seva 
estada catalana. Els seus biògrafs no defineixen les 
raons per les quals el van portar a Manresa més 
enllà que l’afany d’un retir espiritual per decidir 
cap a on dirigiria la seva vida. Després de 
Montserrat se’n va anar a Manresa on va ser-hi 
durant 11 mesos. Una sèrie de dones, algunes 
viudes i estades a l’hospital el  van cuidar per 
refer-se.  
L’Iñigo de Manresa era un personatge estrany que 
va fer de la pobresa i l’oració la seva forma de 
vida, és va abandonar físicament (cabells i ungles 
llargs),La seva vida era la del penitent que sap 
transmetre una estranya felicitat interior i també 
la d’un visionari, projectant un viatge a Terra 
Santa mentre continuava tenint una fascinació 
personal i emocional en un mon en transició i no 
sabia cap a on anava.. era un moment que tot el 
religiós es qüestionava, i el canonge Joan Bocataví 
li va recomanar que escrivís tot el que veiés i 
pensés. És el temps en que va escriure els seus 
“Exercicis”(1541) (Exercicis espirituals) 
meditacions fonamentals per ordenar la seva vida. 
Va peregrinar per moltes llocs de Manresa: creus i 
esglésies fent dejunis i patint tribulacions 
interiors, visions de la Trinitat..., totes aquestes 
experiències foren fonamentals en l’evolució de la 
seva vida posterior.  

 

Sembla que un  dia a Manresa mentre resaven 
“completes” va tenir un rapte, quedant-se tant 
alienat, que el cregueren mort i van estar a punt 
d’enterrar-lo. Al cap de vuit dies es va despertar i 
es creu que en aquests dies va rebre la 
confirmació del que havia de ser la Companyia de 
Jesús, que ell fundaria. Alguns biògrafs no parlen 
de la cova, però en tenim moltes referències 
encara que en diferents situacions. La seva vida 
fou itinerant i la d’un visionari de mística intimista 
amb Déu que va passar a ser la d’un home amb 
una estratègia més política que mancava d’una 
formació cultural. Anà a la universitat d’Alcalà i la 
de Salamanca per fer estudis universitaris. El 1527 
i durant un any tornà a Barcelona on exercí de 
mestre i referent per a moltes persones. Va ser la 
darrera estada a Barcelona. El 1528 marxà a París. 
El pobre peregrí Íñigo, donaria pas a l’Ignasi, a 
partir de la seva estada a Roma des del 1537 fins 
la seva mort, el 1556. Va ser un fundador 
compromès. La Companyia que fundà li duia 
noves obligacions i problemes alguns  amb la 
Inquisició.    
 

                                                                                                        
Ignasi no va oblidar mai Catalunya i els seus 
jesuïtes catalans. A totes les comunitats 
jesuítiques i al poble els va unir la memòria 
d’aquell Íñigo, personatge singular que va 
peregrinar per Montserrat, Manresa i Barcelona, 
on va descobrir la seva vocació, i que  seria el 
mateix Ignasi de Loiola, fundador de la Companyia 
de Jesús d’ universal transcendència.                                                                                                                                            
 Com ja sabeu, el nostre actual Papa Francesc, 
pertany a La Companyia de Jesús 

                                                      
   

 Montse Carreras 
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UN BOHEMI 
 

No sé si ets viu; 

vas portar la teva solitud cap a mi. 

Vas pensar: "aquest és tendre". 

Em parlaves de Kristhnamurti, 

i simplificaves la intel·ligència 

a l'art de les paraules. 

 

Però escolta'm: 

no t'he volgut creure mai. 

No vull confondre la pietat cristiana 

amb l'estupidesa. 

Tot i que. és clar, tots dos érem marginals 

i semblava que allò havia de ser el principi 

d'una gran amistat. 

 

I és que és una cosa molt fotuda 

encreuar les incomprensions humanes, 

aquelles que patim tots, 

i treure del nirvana, de la foscor, 

alguna cosa positiva. 

 

Et desitjo salut, molta pau mental 

i sobre tot que no creuis mai la frontera 

entre el bé i el mal ! 

 

                             Víctor García Toldrà 

 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

SETEMBRE 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   

       

       

1 djs Beat Josep Samsó, màrtir 

2  dvs St. Antolí 

3 dss MD de la Cinta 

4 DMG XXIII Durant l'any 

5 dll Sta. Teresa de Calcuta 

6 dm MD de Guadalupe 

7 dmc Sta. Judit 

8 djs Nativitat Maria MD 

9 dvs MD Claustre / St. Pere Claver 

10 dss 
Beats Domènech Castellet i 
Lluís Eixarch, màrtirs 

11 DMG XXIV Durant l'any 

12 dll Dolç nom de Maria 

13 dm St. Joan Crisòstom 

14 dmc Exaltació de la Sta. Creu 

15 djs MD dels Dolors 

16 dvs Sts. Corneli i Cebrià 

17 dss St. Robert Belarmí 

18 DMG XXV Durant l'any 

19 dll Sta. Maria de Cervelló 

20 dm St. Andreu Kim i companys 

21 dmc St. Mateu, apòstol 

22 djs St. Maurici 

23 dvs Sta. tecla 

24 dss MD de la Mercè 

25 DMG XXVI Durant l'any 

26 dll Sts. Cosme i Damià 

27 dm St. Vicenç de Paül 

28 dmc St. Venceslau 

29 djs 
Sts. Arcàngels Miquel, Gabriel 
i Rafel 

30 dvs Sant 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  
Nou Tel. 935026473 

 

 

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/

