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SE JUBILA NUESTRO QUERIDO 

PADRE EUSEBIO RODRÍGUEZ 
 

El pasado miércoles día 26 de septiembre, a la 

edad de 82 años, se jubilaba de sus tareas 

pastorales el Padre Eusebio Rodríguez (Padre 

Camilo) después de más de 50 años de servicio 

pastoral en nuestro barrio; especialmente en el 

Hospital Clínico, y también en nuestras 

parroquias de San Eugenio y el Pilar. 

 

Aunque con dolor y pesar, nuestro querido 

padre Eusebio ha tenido que retirarse, dado 

que ya las fuerzas y la salud le habían 

menguado mucho. Especialmente en estos 

últimos meses. 

 

Desde aquí queremos homenajearle: 

GRACIAS PADRE EUSEBIO, POR SU 

TRABAJO Y SU BONDAD. 

¡¡Que Dios le dé gracia y amor en esta 

nueva etapa de su vida!! 

 

 

 
 

  DIADA DEL PILAR 
12 d'octubre de 2018 

 

 Església oberta a les 9 h.  
 10 H. Missa en català. Presidida 

pels antics rectors de la parròquia 
(Mn. Carles Sauró i Mn. Pere 
Boixaderas). Canta la Coral Estel.  

 11'30 H. MISA BATURRA. Misa 
mayor presidida por Mn. Àngel 
Jesús Navarro, rector. Cantada per 
la Rondalla Baturra de las hermanas 
Blesa. 

 Hacia las 13'15 H. Misa en 
castellano. Presidida por Mn. 
Gabriel Carrió. 

 18'30 H. Santo Rosario y  
 19 H. Misa en castellano, presidida 

por el padre Eloy Latorre, y 
dinamizada por la Cofradía de la 
Valvanera.  

 Cap a les 20h. es clourà la Diada del 
Pilar.  
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La propera reunió dels grups de Vida 

Creixent de les nostres parròquies serà al 

Pilar el proper dimarts dia 9 d'octubre a les 

17'00 h.  

 

Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de octubre de 

2018: 

 Aquest mes d'octubre, per petició 

extraordinària del papa Francesc, es 

dedicarà a demanar Déu, per mitjà 

de Maria i de Sant Miquel arcàngel, 

que defensi  l'Església de tot atac del 

diable. 

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 
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. 
 

Vida Creixent 
 

Estem al començament del curs 2018-2019 
Comencem amb el tema “Testimonis de 
Jesucrist al segle XX” pel  P. Jesús Renau. 
Aquest any tenim una novetat i és que els 
grups de Vida Creixent de Ntra. Sra. del Pilar i 
Sant Eugeni I Papa s’uneixen per a les 
reunions de grup. Cada mes s'alternarà les 
reunions entre les dues parròquies. 
La gent gran podem donar molt de fruit i per 
això creiem que hem de fer conjuntament 
aquest camí per un futur d’alegria i esperança 
que sigui senyal de la presencia de Déu entre 
els homes. Per tant la propera reunió serà el 9 
d’octubre a la parròquia Ntra. Sra. del Pilar. 
Qui vulgui fer aquest camí amb nosaltres  L’ 
ESPEREM 

AMÈLIA INGLÈS  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Present de l'ofici 
musical 

 

Els músics han de guanyar-se la vida i 
continuar buscant, creant... L'autoapre-
nentatge, el "buscar-se la vida", potser ha 
tret oportunitats professionals als músics 
de conservatoris; però dóna vida a homes 
i dones sense titulació que tenen 
inquietuds relacionades amb la música i 
que volen expressar. 
Què li demanem a qui puja a un 
escenari? Aquesta és la pregunta clau, 
fora de dividir i classificar edats, sexes o 
sectors socials. 
La teoria tradicional més rígida diu: "per 
pujar a un escenari, has de ser molt bo". 
Però la crua realitat ens mostra un 
ventall de receptors i aficionats sota el 
pensament: "proposeu i serem nosaltres 
que us donarem el vist-i-plau".  
És clar, això no vol dir que no hi hagi 
normes, però son unes altres. La gent 
entre els 15 i els 30 anys proposen, però 
tothom diem sí o no!!! 
 

Víctor García Toldrà 
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Café entorn a la Bíblia 
 
Benvinguts de nou a les tertúlies del Café 

entorn a la Bíblia! 

De nou iniciem el curs 2018-19, seguint amb 

les trobades cada segon dissabte de mes. 

 

El proper dia 6 d'octubre us esperem a la 

Parròquia de Ntra. Sra. del Pilar (Carrer de 

Casanova, 175, 08036 Barcelona).  

 

Horari: 18:30h a 20h. 

 

Continuarem amb l’Evangeli de Joan, capítol 

9, l "El cec de naixement". 

Esperem, doncs, que aquestes tertúlies us 

siguin profitoses. 
 
NOTES:  

1. Pla de lectura de la Bíblia en tres anys: 
ofereix la possibilitat de dur a terme la 
lectura individual i ordenada de la Bíblia 
segons els diferents cicles litúrgics. 
Considerem que és una molt bona manera 
de conèixer les Sagrades Escriptures des 
d’un espai més íntim 
https://lectiobiblica.wordpress.com/  

2. Web de l’Agrupació de Sant Eugeni I Papa 
i de Nostra Senyora del Pilar 
http://parroquiapilarsanteugeni.com/ 

 

VISITA ALS MALALTS 
 
Ens dediquem a visitar malalts i persones d’edat 
avançada que no poden sortir de casa. Si ho 
demanen se’ls porta la comunió a casa seva. Si 
en sabeu d’ algú que podríem visitar podeu 
avisar al despatx parroquial (Sant Eugeni o el 
Pilar). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CATEQUESIS 
El curso empezará en el mes de octubre: 
- en Sant Eugeni el día 6 de octubre a las 19.00 
h.; y  - en el Pilar el lunes día 8 de octubre a 
las 18.00 h. 
 
Reunión de padres día 1 de octubre a las 19h 
en el Pilar, y 3 de octubre a las 20h en Sant 
Eugeni. 
 

Recordamos a los padres que se han de 
matricular todos los niños, tanto de 
primero como de segundo curso de 

catequesis 
 
 

 

ASSEMBLEA PASTORAL 

AGRUPACIÓ PARROQUIAL 

SANT EUGENI / Nª SRA PILAR 

 

Dissabte 13 d'octubre a les 11'30 h, a 

la capella del Magnificat, del Pilar. 

BAPTIMES 
 

Acollida: dilluns 15 d'octubre a les 

20h a Sant Eugeni. 

 

Baptisme comunitari: dissabte 20 

d'octubre a les 18h. a Sant Eugeni 

 

A la parròquia del Pilar segons 

demanda i disponibilitat. 

https://lectiobiblica.wordpress.com/
http://parroquiapilarsanteugeni.com/
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DESPIÉRTANOS  
Miramos a nuestro alrededor, y  ¿qué es lo que 

vemos? Gentes preocupadas por la felicidad , 

por la prosperidad, ¿Es eso lo que nos dijo 

Jesús? ¿Tal vez nos aconsejó que solo nos 

preocupásemos de nosotros mismos? O, ¿nos 

dijo que debíamos amar al prójimo como a 

nosotros mismos? Supliquemos al Señor el 

bien de los hermanos. Escuchemos palabras 

que nos abran el corazón como las que he 

encontrado  ojeando libros 

Despierta, Señor, nuestros corazones 

Que se han dormido en cosas triviales 

Y ya no tienen fuerza para amar con pasión 

Y solo escuchan reclamos de la moda y el 

consumo 

Despierta Señor, nuestro anhelo de verte 

Pues tantas preocupaciones nos rinden 

Despierta Señor nuestra fe dormida 

Para que dejemos de tener pesadillas 

Y podamos vivir todos los días como, una 

fiesta 

Despierta Señor tu palabra nueva dando 

hambre de Ti 

Porque comemos manjares que no sacian 

nuestro apetito 

Despierta, Señor, nuestras ansias de felicidad                               

Porque  nos perdemos en diversiones fatuas 

Y no abrimos los secretos escondidos anuncios 

y promesas 

Que nos traen tu claridad evangélica 

Despierta Señor tu fuego vivo 

Y transfórmanos por fuera y por dentro 

Y enséñanos a vivir despiertos 

Despierta, Señor, nuestra ilusión 

Que se ha apagado con pobres ilusiones 

Y ya no tiene razones para esperar 

Despierta Señor nuestro silencio hueco 

Porque necesitamos palabras de vida para vivir 
 CM 

 

 
CORAL ESTEL 

La Coral Estel de la parròquia del Pilar ja està 

assajant els temes dels propers concerts 

compromesos. 

En primer lloc haurem de cantar el concert de 

la Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample 

però en els moments presents encara no ens 

fixat ni el lloc ni la data. 

Com que és un o dos concerts que es celebren 

conjuntament amb totes els corals que assagen 

al nostre barri encara no ens han fixat aquestes 

dades.  

D’acord amb el anys anteriors el concert, seria 

a darrera hora de la tarda d’un dia de la 

primera setmana d’octubre, i es reparteixen les 

distintes corals entre la parròquia de Sant 

Eugeni I Papa i la Capella del Roser de la 

cruïlla Consell de Cent- Casanova. 

S’haurà d’esperar a quan es publiquen els 

programes, suposem a la darrera setmana de 

setembre, per saber exactament el lloc i la 

data. 

Posteriorment com tenim costum cada any per 

la Festivitat de la nostra patrona la Verge del 

Pilar, cantem a la missa de 10 que es celebra a 

la cripta de la nostra parròquia. 

Finalment també conservem la tradició de 

Celebrar la Tardor Coral que és una trobada de 

Corals amigues que enguany arriba a la XVIII 

edició.  

La preparem per al dissabte 27 d’octubre 

després de la missa vespertina de les set.  

A més de la nostra coral estan convocades la 

Coral Quatrevents del Poble Sec i la Coral de 

Sant Jeroni del Montbau del barri del mateix 

nom. El concert tindrà lloc a la cripta i ens 

plau molt convidar a totes les persones que 

llegiu aquesta ressenya, així com a les seves 

famílies i amics. Es disposarà de programes 

amb la relació de tots els cants que se 

interpretaran. 
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CLUB DE LECTURA 
 

La propera sessió del Club de Lectura serà el 
dijous 25 d`Octubre a les 19,45 hores 
i es comentarà el llibre : 
 

 

Tres hiverns a Londres és la història d'una 
carta perduda, la carta que hauria pogut 
canviar tota una vida. És la història de qui la 
rep, l'Anita: una jove infermera que ha 
emigrat a Londres fugin de la por i les misèries 
de la Barcelona dels cinquanta. És la història 
de la seva família, desmanegada per la guerra 
i la pobresa; la de les seves germanes i 
amigues, companyes de viatge; la del Saint 
Olave's, l'hospital de barri on es fa gran. I és la 
història del primer amor, que li deixarà 
empremta per sempre i que allargarà, en la 
fantasia, fins a la vellesa. 

SI TE GUSTA LA LECTURA. 
SI QUIERES COMPARTIR OPINIONES  CON 

OTRAS PERSONAS. 
SI QUIERES AMPLIAR TU CÍRCULO DE 

AMISTADES. 
¡¡ VEN AL CLUB DE LECTURA !! 

¡¡ TE ESPERAMOS !! 

 

 
 

ELS CONTES TENEN MÀGIA  

Qualsevol ocasió es bona per explicar un conte 
als nostres infants .  
El CONTE compartit, les històries inventades , 
són uns regals dels quals els nens no es cansen 
mai. 
El CONTE sempre té una imatge que el captiva i 
li parla més enllà de les paraules. 
El CONTE  té històries que no cansen els menors 
ja que il·luminen el seu món interior, connecten 
amb les seves emocions, a les seves pors i 
responen a les seves preguntes. 
El CONTE reflecteix la seva realitat quotidiana , 
sovint a través de la fantasia  
El CONTE té una saviesa secreta, ja que amaga 
darrera un coneixement , les veritats profundes 
de l 'esser humà, i prepara als mes petits per 
entendre el món . 
EI CONTE fa la seva feina en silenci, es 
converteix en part d'un mateix mentre modela 
per dins. 
 
Crear un senzill ritual abans i després  del 
conte  ajuda als nostres nens i nenes a creuar el 
pont de la quotidianitat a l'esfera del món de les 
imatges: 
 

Mare del conte de fades prent-me ben 
fort de la teva mà.    
Mare del conte de fades porta'm  cap el teu 
gran país 
Fades veniu, nans arribeu, que el conte 
aviat escoltareu. 

 
fardecontes.blogspot.com 

carfaro2@gmail.com 
 

http://fardecontes.blogspot.com/
mailto:carfaro2@gmail.com
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CINE FORUM  
PARRÒQUIA DEL PILAR 

 

“Enamorarse” 

 
Dimecres, 31 d’octubre (19:00 h.) 

 
 

Una bonica història d’amor amb dos 
protagonistes que són dels millors 

(actors/actrius) del cinema 
 de tots els temps. 

 

 
 

Dios, el amor y el papa 
Francisco 

Fue Dios nos amó en primer lugar. Él es el 
primero en amar. Dios es así: siempre es el 
primero en actuar. Es el primero en 
esperarnos, el primero en amarnos, el 
primero en ayudarnos. 

Este amor de Dios encierra un gran misterio: 
Es un amor que no se puede comprender. Un 
amor que supera toda conciencia. Lo supera 
todo. Así de grande es el amor de Dios. Un 
poeta decía que era como ‘el mar sin orillas, 
sin fondo…’, un mar sin límites. Esto es el 
amor que debemos entender, el amor que 
recibimos. 

¿De qué forma manifiesta Dios su amor? ¿Con 
las cosas grandes? No: mediante las 
pequeñeces, con gestos de ternura, de 
bondad. Se hace pequeño. Se acerca. Con esa 
cercanía, con ese empequeñecerse, Él nos 
hace entender la grandeza del amor. El 
grande se hace entender por medio del 
pequeño. 

Cuando Jesús quiere enseñarnos cómo debe 
ser el comportamiento cristiano, nos dice 
pocas cosas. Nos hace ver aquel famoso 
protocolo según el cual todos seremos 
juzgados. ¿Y qué dice?... el amor de Dios se 
muestra en lo pequeño. He dado de comer al 
hambriento, he dado de beber al sediento, he 
visitado al enfermo, al encarcelado. 
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ESPIRITUALIDAD 
Es necesario encontrar un poco de espacio 
tranquilo, que nos permita poder expresar nuestra 
opinión sobre el gran problema actual de nuestra 
sociedad. 
Cualquiera de nosotros sin pretender ofender a 
nadie en particular, se ha convertido en un 
juguete flexible de una sociedad masificada que 
nos controla DE UNA MANERA DEMONIACA Y 
SUTIL. 
Ahora, alrededor nuestro, reina una dictadura, 
una moda que nos despoja de todo sentir religioso 
respetuoso y espiritual, pero, si bien la mayoría se 
complace en aceptar, este algo que para ellos 
significa libertad, es hora de que busquemos 
palabras que nos descubran este peligro.  
No es fácil, pero me permito copiar unas 
reflexiones que ha expresado un intelectual 
portugués, doctor en Filología  Hispánica y 
Portuguesa, el profesor Gabriel Magalhaes de la 
Universidad de Beira (Portugal). 
“(Inicia su reflexión como sigue (copio): 
Pertenezco a una generación que ha mirado a la 

Iglesia y a la Fe como una cosa menor, casi 

como una idiotez intelectual. Y esta mirada de 

decepción se proyectaba también sobre los 

Evangelios. Quiero decir que para nosotros 

creer casi constituye una forma de 

degradación personal. Y miramos al que habla 

de Dios, al creyente, como quien mira a un 

dinosauro de la prehistoria mental. 

¿Y qué nos empujaba a este comportamiento? 

Hemos sido nosotros mismos que lo hemos 

decidido, por pecado de orgullo y prepotencia. 

No obstante, en un momento determinado de 

mi vida, tendría quizá unos 24 años, me decidí 

a leer el Nuevo Testamento.  

Comencé la lectura, con toda la arrogancia de un 

joven “sabio”, en fin por curiosidad ya que 

estaba convencido, que sería una lectura 

intrascendente, un libro de “cultura general”. 

Fuera como fuera, lo leí  y mi vida se 

transformó completamente! 

Las cosas que leía pasaban realmente en nuestra 

realidad! Era como si aquel libro fuera vivo. 

Este libro era la Vida y la Vida era aquel libro. 

Sencillamente, lo que pasaba y no me atrevía, en 

principio a aceptar, es que estaba delante de 

una obra, en el que la verdad se proclama, es 

decir una obra en que la verdad queda en 

forma de palabra….  

Carmen de la Torre 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO DE REFLEXIÓN  

 
El reino de Dios no vendrá 

espectacularmente, ni anunciarán que está 

aquí o allí; porque mirad el REINO DE Dios 

está dentro de vosotros 

(Lc 17,24-25) 
 

Ilumina Señor, nuestras responsabilidades, 

esclarece nuestras decisiones, haznos 

reconocer tu amor y tu presencia en medio de 

los vaivenes de nuestra vida diaria. 

 

  Octubre 2018 

 

 

 

Conferencia y Concierto 

Góspel en San Eugenio 

 
El día 23 a las 20,30 habrá una 
conferencia en la parroquia y 
presentación de la cruz por parte de 
:Alex Susana, poeta y ex-presidente 
de La Pedrera y crítico de arte. 
Después un concierto de Góspel y 
un pica-pica. 
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SORPRESA INESPERADA A 
ESTOCOLM 

 
En celebrar el 40è aniversari del nostre 
casament férem una visita als països nòrdics, 
entre ells Suècia. 
  
Arribàrem a Estocolm, el diumenge de 
Pentecosta i ens deixaren lliure aquella tarda 
que aprofitarem per començar a gaudir de la 
ciutat. 
Preguntàrem on trobaríem alguna església 
catòlica per anar a oir missa i ens van dir que 
només n’hi havia una, ens donaren la direcció, 
i després de passejar una estona, 
començàrem a buscar el carrer que ens 
havien dit. L’explicació no era massa concreta 
però pensàrem que ens espavilaríem i seria 
fàcil trobar-la. Els catalans som així !  
Després de donar varies voltes anàrem a 
parar a un carrer que no era el que 
buscàvem. Esperàvem un edifici amb aspecte 
d’església, però no, no la trobàrem. Caminant 
vam passar per davant d’una casa amb un 
jardí enreixat i la porta oberta, d’ on 
començaren a sortir persones ben mudades i 
una parella de nuvis, amb aspecte alegre però 
força discrets. I pensarem, ja l’hem trobat !!!. 
 
Però el destí ens dugué a un lloc insospitat, a 
un record inesborrable per a nosaltres. 
De cop ens vàrem adonar que els homes 
portaven al cap una “Kipa”. Ja sabíem on 
érem ! davant d’una sinagoga on s’havia 
celebrat un casament. 
Quan els convidats acabaren de sortir, varem 
entrar ben decidits al cuidat jardí i un home, 
vestit com nosaltres, suposem que era el rabí 
oficiant de la cerimònia, sortí a la porta, i em 
vaig dirigir a ell parlant en alemany, dient-li 
que érem de Barcelona, catòlics, i que mai 
havíem visitat una sinagoga que funcionés 
com a tal. 
Amabilíssim ens va deixar entrar, col·locant-li 
una “kipa” al cap del Toni i iniciant una petita 
conversa, mentre jo anava passejant per l’ 
interior. Els bancs estaven decorats amb 
branques verdes  posades dretes a cada 
costat. Li vaig preguntar si era pel casament i 
em va contestar que ells celebraven la festa 
del “Shauvot”, 50 dies després de la Pasqua 
jueva, recordant quan Moisés rebé de mans 

de Deu la taula amb les Lleis, i aquell any 
coincidia amb la nostra Pentecosta. 
 
Al lloc on seria el nostre altar, guarnit amb 
cortinatges molt decorats hi havia el llibre (el 
rotlle) de la “Torà” encara obert i li vaig 
demanar si podia acostar-m’hi una mica i 
m’ho va permetre mentre no toqués res. El 
Toni i ell continuaven enraonant penso que de 
algunes coincidències teològiques. 
 
He de dir que palplantada davant el Llibre 
Sagrat dels germans hebreus, el mateix que 
Jesús coneixia tant bé, se’m van saltar les 
llàgrimes i fins hi tot em vaig senyar donant-li 
gràcies al Senyor. 
 
Poc després marxàrem i com a comiat ens 
vàrem estrènyer les mans, agraint la seva 
generositat per aquella visita i li vaig dir 
emocionada:                                                                                                                                                                   
“No som tan diferents, tenim i estimem el 
mateix DÉU. L’únic i veritable, i em va assentir 
amb el cap”.  Ens va indicar on era l’església 
catòlica, al carrer de darrera i paret amb paret 
amb la sinagoga. Casualitat ??? 
 
En arribar-hi vàrem comprendre perquè tot 
havent-hi passat per davant no l’havíem vista: 
tenia una  entrada com la d’una casa de pisos, 
i a la paret, en una plaqueta el nom, que no 
recordo. Era força gran i com els suecs són 
luterans, allí hi havia ben pocs suecs, quasi 
tothom era d’origen sud-americà, filipí o 
d’algun que altre país asiàtic, i nosaltres un 
parell de llatins, que pràcticament només 
entenguérem l’evangeli, perquè el llegiren en 
castellà, però com que era la missa de la 
Pentecosta no calien gaires explicacions, 
doncs ja sabíem de que ens parlaven, encara 
que fossin llengües desconegudes o anglès. 
 
A la sortida el celebrant anava saludant als 
fidels i en veure’ns, ens preguntà d’ on 
veníem i en dir-li que de Barcelona, és posà 
molt content  perquè hi havia estat i en 
guardava un bon record. 
 
Emotiva i inoblidable tarda a la preciosa ciutat 
de Estocolm i emocionant inici d’un viatge que 
cobrí, ì més, totes les nostres expectatives.  

                                                                                       
Montse Carreras 
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Temps moguts 
 

Finit el temps estiuenc, molt intens i 
remogut, tant fenomenològicament 
parlant: terratrèmols, incendis, 
inundacions i enfonsaments... 
Com també humanament, pels milers de 
migrants lluitant per arribar a Europa i 
alliberar-se dels seus mals. 
Per sobre de tot això els catòlics hem 
rebut, per part del papa Francesc, notícia 
greu important: s'ha fet públic i efectiu 
que al llarg de molt de temps bastants 
catòlics consagrats han estat autors 
d'esfereïdors pecats. 
L'Esperit Maligne existeix i sempre 
existirà. 
Fem memòria de què Judes va trair 
Jesús per gaudir de 30 monedes. 
Dels 12 apòstols escollits, un va ser 
traïdor. 
Aquesta proporció "ens consola" respecte 
a allò dolent succeït. 
Refermem la fe tots plegats i ens serà ajut 
rellegir el Veus del mes passat on els 
nostres rectors marcaren camins a seguir. 
Que res ens allunyi de Déu, fent bé a tota 
arreu. I tinguem nostre final a la Glòria 
celestial !! 
 

Francisco Baldrich 

 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

OCTUBRE DE 2018 
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 Sta. Teresa de Lisieux 

2 dm Sants Àngels Custodis 

3 dmc St. Francesc de Borja 

4 djs St. Francesc d'Assís 

5 dvs Tèmpores de petició 

6 dss St. Bru 

7 DMG 
XXVII durant l'any 
MD del Roser/Rosari 

8 dll St. Hug 

9 dm St. Dionís 

10 dmc St. Daniel Comboni 

11 djs St. Joan XXIII 

12 dvs MD del Pilar 

13 dss St. Faust 

14 DMG XXVIII durant l'any 

15 dll Sta. Teresa de Jesús 

16 dm Sta. Eduvigis 

17 dmc St. Ignasi d'Antioquia 

18 djs St. Lluc evangelista 

19 dvs St. Pere d'Alcàntara 

20 dss Sta. Maria de Nagasaki 

21 DMG XXIX durant l'any 

22 dll St. Joan Pau II 

23 dm St. Joan de Capistrà 

24 dmc St. Antoni Mª Claret 

25 djs St. Bernat Calbó 

26 dvs St. Gilbert 

27 dss St. Florenci 

28 DMG XXX durant l'any 

29 dll St. Narcís 

30 dm St. Marcel 

31 dmc Sta. Lucil·la 
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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) (aquest mes d'octubre la missa 

amb la confraria de la Valvanera, serà el 12 d'octubre a 
les 19h.) 
 

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 

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  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 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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