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Qui són els Reis Mags?

Els Reis Mags, Reis d’Orient o simplement
Reis o els Mags són, segons el Nou Testament, 
uns mags que guiats per un estel, van portar 
regals a Jesús. Aquests regals van ser
encens i mirra, i que representaven 
simbòlicament els tres atributs de
- la reialesa (la corona que porten els reis), 
encens - el sacerdoci (l'encens que fan servir 
els sacerdots a l'altar), i mirra
(producte amb el que es feia l'oli amb què 
s'ungien els profetes). 
 
L’evangeli de Mateu (l’únic llibr
que en parla) no especifica quants eren, només 
diu que eren "mags" (en algunes traduccions 
en diu "savis") i que venien d’orient. Amb el 
temps, aquests mags van passar a ser tres 
astròlegs i després reis, que fins hi tot tenen 
nom: Melcior, Gaspar i Baltasar, que es 
consideren originaris d’Europa, Àsia i Àfrica 
respectivament. 
 
El terme mag procedeix del grec “
(magoi), que significa: matemàtic, astrònom o 
astròleg, al capdavall un "home de ciència
per això alguns teòlegs diuen que en aquesta 
història llegendària es troben ja 
Déu. 
 
Segons la tradició, els tres Reis són:
 
Melcior, el rei blanc, té els cabells i la barba 
llargs i completament blancs, va vestit amb 
una túnica daurada  i amb una capa 
és d’origen europeu, i va fer ofrena de l’or a 
Jesús. Tot i ser el més jove dels tres reis té 
l’aspecte més vell, ja que segons una llegenda 
el nen Jesús el castigà per fer mostra 
innecessària de la seva força i joventut.
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o simplement els 
són, segons el Nou Testament, 

guiats per un estel, van portar 
regals a Jesús. Aquests regals van ser or, 

, i que representaven 
simbòlicament els tres atributs del Messies: or 

la reialesa (la corona que porten els reis), 
(l'encens que fan servir 

mirra - el profeta 
(producte amb el que es feia l'oli amb què 

L’evangeli de Mateu (l’únic llibre de la Bíblia 
que en parla) no especifica quants eren, només 

(en algunes traduccions 
) i que venien d’orient. Amb el 

temps, aquests mags van passar a ser tres 
astròlegs i després reis, que fins hi tot tenen 

Gaspar i Baltasar, que es 
consideren originaris d’Europa, Àsia i Àfrica 

El terme mag procedeix del grec “” 
matemàtic, astrònom o 

home de ciència", 
per això alguns teòlegs diuen que en aquesta 

ja la ciència i 

Segons la tradició, els tres Reis són: 

el rei blanc, té els cabells i la barba 
llargs i completament blancs, va vestit amb 

mb una capa verd jaspi, 
és d’origen europeu, i va fer ofrena de l’or a 
Jesús. Tot i ser el més jove dels tres reis té 
l’aspecte més vell, ja que segons una llegenda 
el nen Jesús el castigà per fer mostra 
innecessària de la seva força i joventut. 

Gaspar, el rei ros, és jove, bell, té la pell 
blanca i rosada, i els cabells castanys, com 
Melcior va vestit segons l’estil gòtic, llueix 
una túnica color tabac i una cap
d'ermini blanc, és d’origen asiàtic, i va fer 
ofrena de l’encens a Jesús.
 
Baltasar, el rei negre, vesteix segons l’estil 
dels àrabs, porta una túnica vermella i una 
capa blanca jaspiada, és d’origen africà, i la 
seva ofrena a Jesús va ser la mirra. En les 
icones antigues no apareix com a negre, ja que 
era sinònim de no cristià i 
concebre un mag "infidel"
 
 

ELS REIS
Aquesta nit han passat

i han posat la mà als balcons...
Els somnis dels infantons

han granat.
 

Cap a Orient se'n van tornant
a llur reialme confús,

a regnar-hi tot pensant
en Jesús.

 

Heu sentit avui el
matinejador dels nens?
Heu sentit el rastre d'or,

mirra i encens?
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l rei ros, és jove, bell, té la pell 
blanca i rosada, i els cabells castanys, com 
Melcior va vestit segons l’estil gòtic, llueix 

i una capeta amb frunzit 
, és d’origen asiàtic, i va fer 

ofrena de l’encens a Jesús. 

, el rei negre, vesteix segons l’estil 
porta una túnica vermella i una 
jaspiada, és d’origen africà, i la 

seva ofrena a Jesús va ser la mirra. En les 
icones antigues no apareix com a negre, ja que 
era sinònim de no cristià i llavors no es podia 

". 

ELS REIS 
Aquesta nit han passat 

i han posat la mà als balcons... 
Els somnis dels infantons 

han granat. 

Cap a Orient se'n van tornant 
a llur reialme confús, 

hi tot pensant 
en Jesús. 

Heu sentit avui el cor 
matinejador dels nens? 
Heu sentit el rastre d'or, 

encens? 

Joan Maragall 
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de gener de 2017: 

 Els cristians al servei dels desafiaments 

de la humanitat. 

 Per tots els cristians, perquè, fidels als 

ensenyaments del Senyor, aportin amb la 

pregària i la caritat fraterna, a restablir la 

plena comunió eclesial, col·laborant per 

respondre als  desafiaments actuals de la 

humanitat. 

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 dimecres no festiu 
ni vigília, 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 ni vigília 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. 
 

 
 
 
 

CORAL ESTEL 
 

Les activitats de la Coral Estel en el darrer mes de 
desembre han estat molt abundoses comparades 
amb altres mesos de l’any.  
 

Efectivament començàrem el dia 10 amb una 
sortida en autocar fins a Santa Coloma de Cervelló 
amb visita guiada a la Cripta i Colònia Güell, obres 
d’Antoni Gaudí, la qual va resultar molt interessant 
per entendre la història i la vida de la societat 
catalana dels temps de principis del segle XX. 
 

En acabar la visita vàrem coincidir amb un 
magnífic concert de la coral Geriona que fèien a la 
mateixa cripta en motiu de la presentació d’un nou 
CD de nadales amb la col·laboració d’un pianista i 
d’un escolanet de Montserrat que va fer 
d’excepcional solista en el Cant dels Ocells.  

Nosaltres havíem preparat un repertori de 15 
cançons a una veu, ja que el mestre no ens va 
poder acompanyar, i al mig de la plaça major de la 
colònia, als peus del monument al senyor Eusebi 
Güell tot just vam poder fer un petit tast, per la 
falta de temps, acabant-lo amb l’estimat Rosa 
d’Abril 
 

El dia 15 vàrem complimentar una invitació de la 
Residència Municipal per a Gent Gran Francesc 
Layret, que després d’una reforma i modernització 
de les seves instal·lacions ja torna a estar 
funcionant a ple rendiment a la seva seu original, 
és a dir en el edifici modernista dit La lactància a 
la Gran Via de Les Corts Catalanes, 475.  El convit 
consistia en un concert de Nadal per a tots els 
residents i personal de assistència als quals 
dedicàrem un concert de tretze cançons que van ser 
gratament rebudes per tots els espectadors, en 
algunes de elles van participar varis dels residents. 
Al final ens felicitàrem les Pasqües mútuament i 
ens van obsequiar amb un original pica-pica. 
 

El dissabte dia 18 a la Capella del Magnificat vam 
celebrar també el concert de Nadal parroquial 
dedicat als nostres feligresos. Aquest el 
compartírem amb els amics de la Coral GEiEG ( 
Grup Esportiu i Excursionista Gironí) i cantàrem 
14 nadales. El total d’ assistents que es van aplegar 
va ser d’unes 80 persones a causa de l’hora de 
l’acte que fou a les cinc de la tarda motivat perquè 
els cantaires de Girona havien programat una doble 
visita en aquest viatge a la nostra ciutat. 
 

Al dia següent, diumenge 18 visitàrem la casa gran 
de l’Escola Pia de Sarrià, on la Coral Harmonia, 
titular de l’escola, va organitzar una trobada 
nadalenca de corals reunint-se amb la Coral Sons i 
amb nosaltres a l’espai de la capella.  El públic la 
majoria familiars dels estudiants de l’escola o 
antics alumnes es va apropar al centenar de 
persones. El total  de cançons interpretades, 
incloent els cant comuns va ser de 19 i algunes 
d’elles estaven acompanyades per un teclat i per 
percussió i van ser fortament aplaudides.  
 
Finalment, per necessitats tècniques d’ impressió 
d’aquest butlletí, quan escrivim aquesta ressenya 
encara no s’haurà celebrat la missa familiarment 
dita del “pollet” però la Coral Estel està preparant, 
encara que no sigui amb la totalitat dels seus 
cantaires, els cants d’aquesta missa que tindrà lloc 
a la cripta de la parròquia a les set de la tarda del 
dia 24 vigília de Nadal. No us podem convidar des 
d’aquestes línies perquè quan ho llegiu ja serà 
l’any nou. Això si, us desitgem a tots un Feliç i 
Venturós Any 2017 !! 
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Vida Creixent  
La propera reunió del grup del Pilar serà el 
dimecres dia  11 de gener (segon dimecres de 
mes), a les 17,30 hores. I amb el grup de Sant 
Eugeni la trobada serà el dimarts dia 10 de 
gener a les 17 hores (segon dimarts de mes). 
 

 

LOTERIA DE NADAL: PAGAMENTS 
 

- El  número 22636 ha estat premiat al 

darrer sorteig del Nadal amb 5€ per 
euro apostat.  

- Les paperetes venudes a les nostres 
parròquies de Sant Eugeni i El Pilar, 
doncs, han estat premiades amb 20€ 
per butlleta. 

- Els pagaments es faran a partir del 
proper dijous dia 12 de gener de 2017 
als despatxos parroquials tant del Pilar 
com de Sant Eugeni, i en horari de 18 a 
21 hores. 

- Així, els pagaments es faran cada dijous 
de 18 a 21 h. al despatx parroquial 
d'ambdues parròquies i fins al dijous dia 
23 de març que serà el darrer dia de 
pagament. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Consell Arxiprestal 
 

El proper dilluns dia 16 de gener a 
les 20 h. a Sant Eugeni. 
 

CAFÉ AMB LA BÍBLIA 
 

El proper dissabte dia 14 de gener 
 a les 18'30h  

a la parròquia del Pilar. 
 

 
 
El significat del nom d’Isaïes és el de “ 
El Senyor salva”. Es probable que Isaïes 
s’inicià com a profeta cap al 740 aC, i ho 
va ser durant uns 40 anys en el regne del 
sud, l’actual Judà. Aquests primers 
mesos, a les trobades del Cafè entorn a 
La Bíblia, fem estudi de la segona part 
del llibre d’Isaïes, la que va dels capítols 
40 al 55, quan Babilònia és la potència 
regnant i ha conquerit Jerusalem, 
deportant-ne la població, els israelites. 
En aquest període, lluny del Temple del 
Senyor, el poble d’Israel ha perdut 
l’esperança en Déu. El llibre d’Isaïes 
dóna esperança al poble, i presenta a un 
personatge misteriós: el “servent del 
Senyor”, que es pot interpretar con una 
anticipació de la figura de Jesús. 
 
 

Des del Café entorn a La Bíblia 
us desitgem 

un molt Any Nou a tothom!!!! 
 
 
Anoteu la propera sessió a on es 
reflexionarà sobre: 
 
 

2017 
14 de 
gener 

Isaïes, 
56  

La reunió de tots 
el pobles,  

l' esperança 
messiànica 
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LA FORÇA DE LA 
MÚSICA 

 

Hi ha una part de l'art que ens resta com 
massa rígida i hermètica si nosaltres 
mateixos no les barregem amb 
experiències humanes pròpies, viatges, 
etc... Seria la part que ens fa omplir i 
acabar un puzzle més gran i més bonic, 
intens. 
Fa molts anys vaig rebre una experiència 
musical singular, tot patint la submissió al 
desagradable antic servei militar obligatori 
(el meu destí era Tenerife). Doncs bé, a la 
població de La Laguna, seu universitària, 
indret amb una humanitat densa i intensa, 
jo caminava per un barri de carrers 
estrets, i una agrupació coral d'homes i 
dones (eren temps de Nadal.... i jo no tenia 
permís per retrobar-me amb els meus!) 
ens van regalar un tros de cel: unes 
meravelloses cançons de Nadal en ple 
carrer! I quines veus, i quin goig! 
Conclusions:  
- La religiositat, espiritualitat i la qualitat 
d'aquestes interpretacions em van fer 
viure un pont de comunicació amb la meva 
família; un pont més entranyable encara 
per aquestes nadales. 
- La generositat i l'altruisme d'aquell grup 
humà s'agraeix encara més en uns 
moments de sofrença. 
- El poder de la música serà per a mi, com 
ho és per molta gent, molt més gran que la 
força de les armes. 
 

Víctor García Toldrà  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PASTORAL DE LA SALUT 
 

La comunitat parroquial evangelitza als seus 
malalts i familiars acceptant-los i respectant-los 
tal com són. Així creixem com a comunitat a 
mesura que aprenem a atendre'ls amb 
sol·licitud, tot interessant-nos pels seus 
problemes, acompanyant-los en la seva soledat i 
pregant per ells i amb ells, amb un servei 
generós i fraternal. La solidaritat amb els 
malalts és un signe privilegiat d'amor que Déu 
ha confiat a la seva Església.... Bones Festes! 
 

Si en sabeu d’ algú que podríem visitar podeu 
avisar al despatx parroquial (Sant Eugeni o el 
Pilar). 
 

 

 
 

 

      
                                               

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

SAGRAMENTALS 

DESEMBRE 2016 
 

BAPTISMES: 

 Marta Durany Montal 
 Oscar Durany Montal 
 Maximilian Thykiaer 
 Jordi López Centelles 

 
EXÈQUIES 

† Roser Estellés Gil 
 

BAPTISMES: A St. Eugeni el tercer 
diumenge de cada mes (aquest mes serà el 
dissabte dia 21 de gener a les 13 hores, i 
acollida el dilluns 16 de gener, a les 20 
hores), i al Pilar segons demanda i 
disponibilitat.  

El sábado día 7 de enero de 2017 
NO HABRÁ CATEQUESIS 

se reemprende a partir del sábado 14 de enero 
a las 19 h seguida de la misa familiar 
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SALOMÓ I LA REINA DE SABA 

Realitat, mite, llegenda o imaginari ? 
 

Tots sabem la història del rei David.  Enamorat de 
Betsabé, dona del general Uries a qui  posà a 
primera línea de combat perquè el matessin quan 
va saber, que la seva estimada estava esperant un 
fill seu. A Betsabé li va prometre que el seu fill, 
Salomò, nascut d’un adulteri i un crim seria el seu 
successor i així va ser.  El noi va sortir molt 
entenimentat i llest, tant que rebé el nom de savi, i 
fou un  bon rei per a Israel. Per la seva saviesa la 
reina de Saba el va voler conèixer.  
I ara explicarem aquest succés, que podria ser real, 
o una llegenda...   
 
Primer caldrà situar Saba.  Es creu estaria al que 
ara és el Iemen. Existí una Saba, Shebà, amb una 
llengua semítica pròpia, el Sabeu, del que tenim 
inscripcions que ens parlen del seu reialme, dels 
seus déus i deesses però no de cap reina. És pensa 
que era un imperi amb  molta riquesa i que 
comerciava amb les nacions properes. 
 
Si entrem en la llegenda, la seva història literària 
ens explica moltes representacions, i la reina de 
Saba sempre apareix relacionada amb el rei dels 
jueus, Salomó i la visita que aquesta li va fer. 
 
D’ells ens en parlen documents de diferents 
èpoques i diferents llocs: 
l’ Antic Testament.  Llibre del Reis I, 10  1-13  i  
2on Llibre de les Cròniques, 9  1-12 
Els podeu llegir, són un xic llargs, però sí molt 
interessants. I no ens dona el nom  d’ aquesta 
reina. Aquí no es parla de cap relació amorosa, 
sinó de la curiositat de la reina per conèixer el rei 
savi a qui omplí de riqueses, or, joies, fustes, 
especies aromàtiques...  Li plantejà moltes 
qüestions per comprovar la seva saviesa i 
probablement també feren tractes comercials. 
Fonts grecoromanes.  Plini,  Plutarc,  Flavi Josep.  
Papirus coptes.   Els dels cristians de la branca  
Copta a Egipte. 
L’ Alcorà.  Sura de les formigues, 20-44, on ens 
parla de la reina Bilkis de Saba, i la situa a l’ 
actual Etiòpia. ( Bilkis seria el seu nom àrab) 

Kebra Negast, llibre sagrat dels cristians etíops on 
l’anomenen reina Makeda., la qual té de la relació 
amorosa amb Salomó un fill, Manelik. Aquest roba 
l’ Arca de l’ Aliança, amb les taules de la Llei, que 
encara es conserven a l’església de Santa Maria de 
Sió a Aksum, on es troben també les ruïnes d’un 
palau que ells atribueixen al de la reina Makeda (la 
nostra reina de Saba). 

Giovanni Boccaccio, en el seu llibre “Delle donne 
illustri” també ens en parla. 
Christine de Pizan, (s. XV) una de les primeres 
feministes, en el seu llibre  il·lustrat “ Cité des 
Dames” ens la presenta com a model de dona amb 
molta riquesa i poder. 
 

En realitat, és un personatge de la cultura popular i 
universal i de la que s’ en parla a totes les èpoques, 
però realment qui era i si tot el que coneixem d’ 
ella és real, de moment no és pot afirmar.  Sembla 
que com la majoria dels pobles d’aquella època 
tenien déus astrals com la Lluna, de la que en 
tenim restes d’un temple. També en tots els 
documents antics i segons les fonts li donen 
diversos noms i situen el seu suposat reialme en 
llocs diferents però molt propers. Les històries són 
molt similars: una reina que encuriosida per la 
fama del rei dels israelites, Salomó, l’anà a 
conèixer, per fer palesa la seva saviesa i li porta 
quantitat de riqueses com a presents. 
 

Si volem ser més realistes i amb la mentalitat 
actual, podríem dir que el va a visitar per iniciar 
relacions comercials amb el seu país. Pensem que 
Salomó tenia fama arreu perquè es deia que era 
molt savi, però el país no era pas ni gran ni ric, per 
tant és lògic que es quedessin enlluernats amb els 
presents que va dur la reina de Saba. Tota questa 
història /llegenda es situa uns 1.000 anys A.C. per 
aproximació a l’ època del regnat del rei Salomó. 
I no es tampoc casual que la vinguda dels dits, 
Reis, eren savis o mags, fos de terres molt properes 
a les de l’antic regne de Saba, portant a Jesús 
presents molt cars. També podem pensar que 
tenien curiositat per conèixer aquell Infant del que 
sabien el seu naixement i creien seria el rei del 
món, igual que la reina de Saba volia conèixer 
Salomó perquè era un personatge important. 
 

Sigui, llegenda o mite o qui sap ? potser realitat, el 
que sí és cert és que després de més de tres mil 
anys, encara se’n parla, se’n escriu i se’n investiga. 
Quelcom d’atractiu deu tenir aquesta història !!! 
 

Montse Carreras 
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CLUB DE LECTURA 
 

La próxima sesión será el día 26 de Enero (jueves) 
como de costumbre a las 19,45 horas y se 
comentará el libro: 

 

 
 
En el escenario majestuoso de la Ribeira Sacra 
ocurre un accidente. Cuando Manuel, su marido, 
llega a Galicia para reconocer el cadáver, descubre 
que la investigación sobre el caso se ha cerrado 
con demasiada rapidez. El rechazo de su poderosa 
familia política le impulsa a huir, pero le retienen 
los comentarios de Nogueira, un guardia civil 
jubilado, que sospecha que no es la primera 
muerte de su entorno que se ha enmascarado 
como accidental. Lucas, un sacerdote amigo se 
une a Manuel y a Nogueira en la reconstrucción 
de la vida secreta de quien creían conocer bien. 
Empezará así la búsqueda de la verdad en un lugar 
de fuertes creencias y arraigadas costumbres en el 
que la lógica nunca termina de atar todos los 
cabos 
 

SI TE GUSTA LA LECTURA 
SI QUIERES COMPARTIR OPINIONES CON OTRAS 

PERSONAS 
SI QUIERES AMPLIAR TU CIRCULO DE AMISTADES. 

¡¡ VEN AL CLUB DE LECTURA ¡¡ 
¡¡ TE ESPERAMOS ¡¡ 

CINE FORUM 

PARRÒQUIA DEL 

PILAR 
 
 

“PRIMERA PLANA” 
Dimecres, 25 de gener de 2017  

a les 19 hores 
 

 
Una cítrica punyent del que és la premsa groga. 
Que només busca l'impacte, les sensacions fortes, i 
l'escàndol mitjançant determinades tècniques que 
obliden moltes vegades la veritat, amb la sola 
finalitat d'acaparar el major nombre d'audiència i, 
que d'aquesta manera el tiratge del diari augmenti. 
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NOU ANY 2017 
 
Com catòlics practicants 
iniciem aquest nou any, 
la redempció recordant 
de Jesús Nostre Senyor. 
 
No oblidem el sentit cristià 
que hauria de tenir nostre viure. 
Procurem bé complementar-lo 
escollir familiarment 
esbarjos apropiats en tot moment. 
 
El proper dia 6 celebrarem l'Epifania. 
Tres mags de la llunyania 
guiats per l'estrella d'Orient, 
adoraren el nen Jesús 
oferint-li or, encens i mirra. 
 
Amb aquesta adoració 
quedava ben assenyalat  
que la Redempció 
era por tota la humanitat 
 
Festa gran per als infants 
que recordant l'Epifania 
reben tota mena de regals. 
Ajudem sigui així per a tots. 
 

      Francisco Baldrich 
 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 

 

GENER DE 2017 
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 Santa Maria, Mare de Déu 

2 dll St. Basili i St. Gregori 

3 dm Santíssim nom de Jesús 

4 dmc Sta. Isabel Setton 

5 djs St. Joan Nepomucè 

6 dvs Epifania del Senyor 

7 dss St. Ramon de Penyafort 

8 DMG Baptisme del Senyor 

9 dll St. Eulogi 

10 dm St. Guillem 

11 dmc St. Higini 

12 djs St. Martí de Lleó 

13 dvs St. Hilari 

14 dss St. Joan de Rivera 

15 DMG II durant l'any 

16 dll St. Marcel 

17 dm St. Antoni Abad 

18 dmc Sta. Margarida d'Hongria 

19 djs St. Marius 

20 dvs St. Sebastià 

21 dss Sta. Agnès 

22 DMG III durant l'any 

23 dll St. Ildefons 

24 dm St. Francesc de Sales 

25 dmc Conversió de St. Pau 

26 djs Sts. Titus i Timoteu 
27 dvs Sta. Àngela de Merici 
28 dss St. Tomàs d'Aquino 

29 DMG IV durant l'any 

30 dll Sta. Jacinta 

31 dm St. Joan Bosco 
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Nova 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) (el diumenge 29 de gener a 
la Cripta amb la Confraria de la Valvanera) 
 

ESGLÉSIA OBERTA 
Feiners: de 10 a 13 hores (excepte dilluns) i de 
18 a 20’30 hores. 
Exposició del Santíssim tots els dimecres (no 
festius, ni vigílies de festiu) de 19’30 a 21 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 

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 :  
El dimecres Tf. 93 321 64 51 a St. Eugeni 
Sr. Joan Torrell 
 
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 hores al Pilar 
tel. 619.85.79.15 
 
CÀRITAS 
Dimarts  de 16 a 18 hores al Pilar 
Sra. Anna Pérez (coordinadora) 
- Núria Español (aliments al Pilar) 

- Lourdes Servent (aliments a St. Eugeni) 

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 
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