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NAVIDAD 
 

 Navidad no es la  celebración de una fecha 

más o menos consensuada, sino la de un hecho 

absolutamente trascendental y decisivo para 

nuestra salvación. Se trata de que el Hijo de 

Dios vino al mundo, para enseñarnos como 

debemos ser para que Dios nos guie y nos 

lleve a la salvación, en resumen para  que 

podamos reunirnos con El y ser felices 

eternamente. 

 No tenemos datos sobre el nacimiento exacto 

de Jesús, parece que fue entre los años 747 y 

749 de la fundación de Roma, carecemos de  

pruebas para señalar el 25 de Diciembre  como  

fecha de nacimiento de Jesús, por ello, esta 

fecha fue en realidad,  una consecuencia de los 

intentos para determinar, cuando debíamos 

celebrar este evento crucial para nuestras 

vidas. 

 Jesús  nace para la humanidad que busca 

libertad y paz, para que todo hombre oprimido 

por el pecado y necesitado de salvación y 

encuentre su destino y su  esperanza de 

felicidad. 

Durante años, parecía que lo estábamos 

logrando, pero  últimamente   la Navidad ha 

sufrido un ataque indirecto, sutil, pero 

terriblemente eficaz. Ahora en vez de preparar 

un lugar en nuestros hogares para exaltar al 

niño Dios, centramos nuestra atención en los 

comercios, con la intención de obsequiarnos a 

nosotros y nuestras familias con regalos, la 

mayoría de las veces totalmente innecesarios. 

 ¿Dónde está nuestro amor, nuestro corazón?  

¿Dónde iremos a buscar consuelo y paz en 

nuestras vidas? ¿Acaso en un centro 

comercial? 

 Ahora hacemos una fiesta en la que invitamos 

a todos, menos al homenajeado. 

Recordemos, los cristianos no celebramos 

fechas sino acontecimientos, ¿pretendo que 

cambiemos el mundo?... hacerlo así, de 

repente, es muy difícil. Pero tal vez un 

pequeño cambio detrás de otro…tal vez, repito 

que quizás, se podría... 

 A mí se me ocurrió, el pasado año, recibir a la 

familia en la Habitación donde tengo el piano 

y tener unas partituras a mano. Toqué un par 

de villancicos e invité a todos a cantarlos… 

costó unos minutos el que iniciaran el canto… 

pero al final todos cantaron. En el comedor 

coloqué el Nacimiento, lo iluminé para que 

destacara, lo que provocó, comentarios sobre 

mi manera de presentar el misterio… Poca 

celebración… pero es solo un primer paso. Os 

invito a pensar y proponer un cambio de 

costumbres en la comunidad familiar. 

CM 
 

  
HORARIS DE MISSES  de NADAL 
 

Dia 24 Vigília de Nadal 

- Missa del Pollet a les 19.00 h. amb el 

Cant de la Sibil·la - Al Pilar 

- A les 24.00 h Missa del Gall. A Sant 

Eugeni 

Dia 25 NADAL 

- A les 10 (català) i les 12.00 h. (castellà) 

Al Pilar 

- A les 11 (català) i a les 13.00 h. 

(castellà). A Sant Eugeni 

*A la tarda NO HI HAURÀ MISSES 

Dia 26 Sant Esteve 

- A  les 11 h. a Sant Eugeni (castellà) 

*A la tarda no hi ha missa a Sant Eugeni, 

només al Pilar 

- A les 19 h. al Pilar (català) 

 

CELEBRACIÓ DE LA PENITÈNCIA 
D'ADVENT 

 Dilluns 17 desembre, a les 19 h a la 
parròquia del Pilar 

 Dimarts 18 de desembre, a les 20 h a 
la parròquia de Sant Eugeni 
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La propera reunió dels grups de Vida 

Creixent de les nostres parròquies serà al 

Pilar el proper dimarts dia 11 de desembre a 

les 17 h.  

 

Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de desembre de 

2018: 

 Al servei de la transmissió de la fe. Per 

a què a les persones dedicades al servei 

de la transmissió de la fe trobin un 

llenguatge adaptat al present, en diàleg 

amb la cultura. 

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) 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 
 

La comunitat parroquial és com un teixit bàsic 

que sorgeix a partir de les formes variades de 

relació dels diversos grups integrats a la 

parròquia. 

En la vida cristiana que es va dibuixant gràcies 

aquest teixits, la parròquia expressa i transmet 

allò que té de més important: Viure, Creure, 

Celebrar” la seva fe en Crist ressuscitat. 

La parròquia és un servei però és molt més que 

un simple servei, és també el lloc concret en el 

qual mitjançant el servei de la caritat els 

cristians col·laboren en la construcció de 

l’Església i del Regne de Déu. 

Ara que ve Nadal,  Vida Creixent te molt 

present el formar part d’aquest teixit que viu 

dins  la comunitat parroquial, formen més que 

mai una gran família que visquem les properes 

festes amb Amor, Pau, i Concòrdia. 
 

AMÈLIA INGLÈS  

 

 

 

 

  

 
 

 

Respostes... cinc anys 
 

Espero que no hàgiu vist als articles 
contradiccions. Hi ha però contradiccions, el 
que és harmònic i melòdic és la fe que hi 
poso en estimar la música, encara que agafi 
música i músics des de diferents angles. A mi 
en confon, però, al ensems, m'enriqueix. I 
desitjo que vosaltres sentiu el mateix. 
No vull defugir la profunditat, tot i que són 
només columnes... Dels petits detalls surten 
debats i reflexions. Cadascú pot pensar al seu 
gust. Jo dono la meva experiència. 
He passat per alguna crisi, algun buit ("no 
trobo el tema"), però més o menys ho he 
superat. L'arrel és profunda. 
M'agradaria molt que no penséssiu que 
repeteixo temes: les revistes musicals sí que 
repeteixen temes. Jo busco molt els 
matisos... i cercar la veritat. 
I si Déu vol, continuaré. Gràcies als 
parroquians, feligresos i també 
col·laboradors molt més antics, com la 
Montse Carreras, per la seva generositat i 
valuosa aportació; Francesc Baldrich... etc. I 
a tots vosaltres, per descomptat, també... als 
que hi eren i a no hi són. I una abraçada 
especial a Mn. Jesús per la seva confiança 
inicial, sostinguda en el temps... I als nostres 
germans de Sant Eugeni. 
 
BON NADAL I BON ANY NOU 2019!!! 
 

Víctor García Toldrà 
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Cafè entorn de la Bíblia 

Dissabte 15 de desembre a les 17 h. 

a Sant Eugeni 
 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAL ESTEL 
El dissabte 27 d’octubre va tenir lloc la prevista 

XVIII Tardor Coral, és a dir la tradicional trobada 

de corals a la cripta de la nostra parròquia del Pilar. 

Aquesta vegada les corals convidades varen ser la 

Coral Quatrevents dirigida per la Maria Teresa 

Noguera i la Coral Sant Jeroni del Montbau 

dirigida per Àngels Conde i amb elles ens vam 

afegir la Coral Estel titular de la nostra parròquia  

dirigida pel mestre Miquel Saladrigues. Cal dir que 

aquests cantaires eren ja vells amics, doncs tan la 

Mª Teresa Noguera com els seus pares i àdhuc la 

seva filla, durant una petita temporada, havien 

cantat amb nosaltres, i ara estan fent una labor 

social molt important en el àmbit de les quatre  

parròquies del Poble Sec.  En quan a la Coral Sant 

Jeroni durant l’any 2014 també havíem fet amb 

nosaltres un intercanvi. Ells ens van convidar a la 

trobada de final de curs i nosaltres férem el mateix 

pel concert de Nadal. 

Després de les paraules de benvinguda de la nostra 

presidenta Mª Teresa Serra el concert va començar 

amb set variades cançons  a càrrec de cada una de 

les corals convidades. El públic assistent, en 

conjunt ens vam aplegar unes 200 persones, va 

tenir oportunitat de participar en algunes de les 

cançons interpretades complementant les respostes 

a les proposicions de les corals. Finalment després 

de la intervenció de la coral amfitriona es va tancar 

la trobada amb tres cants comuns dirigits 

respectivament per cada un dels directors que 

havien conduit els cants anteriors.  

Precisament el darrer cant comú va ser el Et 

incarnatus est de la Missa del Primer To del monjo 

de Montserrat Joan Cererols, del qual enguany se 

celebren els 400 anys del seu naixement. El públic 

amb molta complicitat ens va premiar amb 

calorosos aplaudiments demostrant que el concert 

els havia complagut. 

Amb el lliurament dels tradicionals rams de flors i 

amb les paraules de felicitació, agraïment i de 

comiat de la nostra presidenta es va concloure la 

part artística de la trobada. Després a la Sala Sant 

Jordi els cantaires vàrem ser obsequiats amb un 

esplèndid pica-pica preparat amb molta cura per 

les nostres companyes cantaires.  

A més ara ja podem donar la benvinguda a la coral 

als companys Amèlia i Joan, soprano i baix, que 

encara que ja havien col·laborat amb nosaltres 

moltes altres vegades, en aquest concert es van 

estrenar com a cantaires titulars de la nostra coral. 

També ens sap greu comunicar la defunció del 

nostre company Joan Anton Chaves Carrillo que 

va ser un gran professor, músic i cantaire. Amb la 

Coral Estel va cantar més de 10 anys sent un baix 

de referència. Va morir el dia 7 de novembre als 79 

anys d’edat. Cal recordar que havia ajudat a la 

parròquia acompanyant amb l’orgue algunes de les 

celebracions de Setmana Santa de fa uns quants 

anys. Desitgem que descansi en la Pau del Senyor. 

I ara per l’any vinent esperem celebrar, a més, el 

nostre quarantè aniversari de la Coral Estel de la 

parròquia del Pilar, encara que en primer lloc ara 

ens toca preparar els propers concerts de Nadal 

dels quals donarem detall en el pròxim exemplar 

del butlletí Veus. 

Tots els companys cantaire de la Coral Estel 

junt amb seu director desitgem a tots vostès un 

Feliç Nadal i una venturosa entrada d’Any 

2019 !! 

 

 

 

 

 

BAPTIMES 
 

Acollida: dilluns 10 de desembre a les 

20h a Sant Eugeni. 

 

Baptisme comunitari: dissabte 15 de 

desembre a les 18h. a Sant Eugeni 

 

A la parròquia del Pilar segons 

demanda i disponibilitat. 

El proppassat mes de novembre Mn. Nino 
Rodríguez ha estat  escollit arxiprest pels 

mossens del nostre arxiprestat.  El Sr. 
Cardenal, Mns. Omella, l'ha nomenat per un 
període de 4 anys. Donem-ne gràcies a Déu! 
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ESPACIO DE REFLEXIÓN 
 

Venid vosotros, benditos de mi Padre, a 

recibir el reino preparado para vosotros desde 

la creación del mundo. Porque tuve hambre y 

me disteis de comer, tuve sed y me disteis de 

beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve 

desnudo y me vestisteis, enfermo y me 

visitasteis, en la cárcel y vivisteis a verme. 

Señor  contestaron cuando fue eso…  

Cuando lo hicisteis con uno de estos 

humildes hermanos míos… 

 

Señor, haz que realmente  te vea en mis 

hermanos, con los que me cruzo en el camino  

todos los días, y te demuestre en ellos mi 

amor. 

Diciembre 2018 

 

 

L'espai de Cine Forum, degut a les Festes 

de Nadal, es reprendrà al mes de gener 

 

 

CLUB DE LECTURA 
 

La próxima sesión del Club de Lectura será el 
jueves 20 de Diciembre a las 19,45 horas y se 
comentará el libro : 

 
 
Paula Cid es una neonatóloga de cuarenta y 
dos años que lleva una vida ordenada. 
Apasionada por su trabajo e inmersa en la 
rutina de una relación sentimental que se 
resquebraja, pierde a su pareja en un 
accidente de tráfico pocas horas después de 
que él la invite a almorzar para comunicarle 
que, tras muchos años de vida en común, ha 
decidido marcharse de casa porque ha 
conocido a otra mujer. Junto al desgarro de 
una muerte repentina, Paula deberá 
sobrellevar no solo el sentimiento de 
abandono y el duelo, sino también el rencor. 
Una figura femenina que aparece en el 
hospital la tarde del fallecimiento de Mautgo 
es la única que puede dar fe de la vida 
paralela que estaba llevando... y tarde o 
temprano las dos mujeres tendrán que 
encontrarse.  
 

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 !! 

 

  

CATEQUESI MES DE DESEMBRE: 
 

Dia 1:  Catequesi a St. Eugeni 
Dia 3:  Catequesi al Pilar 
Dia 8: No Hi Haurà Catequesi (Pont) 
Dia 10:  Catequesi al Pilar 
Dia 15:  Catequesi a St. Eugeni 
Dia 15:  Reunió de Pares de Catequesi 
Dia 17:  Catequesi al Pilar 
Dia 22:  Catequesi a St. Eugeni 
Dia 24:  Pastorets 
 

*La catequesi es reprendrà al gener, després 
de Reis. 
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ACTIVIDADES Y CELEBRACIONES MES DE 

DICIEMBRE a Sant Eugeni 
 

 DIA 1   FIRA DEL PASWORK 

 DIA 14 A LAS 19.30 H. EN SANT 
EUGENI , MISA PARA LOS 
VOLUNTARIOS DE EMAUS Y 
AGRUPACIÓN PARROQUIAL PILAR Y 
SANT EUGENI ,  PRESIDIDA POR EL 
EMM. I RVDM.SR  ARQUEBISBE DE LA 
SEU D’URGELL I COPRÍNCEP 
D’ANDORRA , JOAN ENRIC  VIVES I 
SICILIA. A CONTINUACIÓN  PICA PICA. 

 DIA 15 A LAS 21.00 H. CONCIERTO DE 
NAVIDAD POR LA CORAL NODAMEN 

 DIA 16 A LAS 18.30 H. CONCIERTO  DE 
NAVIDAD POR EL ORFEÓ LAUDATE 

 DIA 18 A LAS 20.00 H. CELEBRACIÓN 
DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA 

 DIA  19    A LAS 18.30 H  BENDICIÓN 
DEL PESEBRE 

 DIA 20 A LAS 20.00 H. CENA DE 
NAVIDAD EN EL HOSPITAL SACRAT 
COR , PARA LOS USUARIOS DE 
EMAÚS. 

 SABADO DIA 22: A LAS 19.00 H. 
CATEQUESIS 

 A LAS 20.00 H. LLEGADA DE LA LUZ DE 
BELÉN 

 A LAS 21.00 H. CONCIERTO DE 
NAVIDAD DE SKERZO 

 DIA 24 A LAS 00.00H. MISA DEL GALL 
 

NADAL, NADAL, UN ANY MES 
 

Crec que tots vosaltres haureu vist que 
abans de la festa de Tots Sants, els 
“supers” ja tenien a punt els torrons, les 
neules, els “mantecados”, els “panetones”, 
i les paneres ben adornades amb els 
pernils ibèrics, licors, caves i altres 
menjars de luxe. Algunes botigues llueixen 
la decoració nadalenca i la televisió ens 
assetja amb publicitat sexista de perfums 
que donaran “felicitat” aquells qui els 
rebin.   
També fa un parell d’anys hem estrenat 
una nova moda importada de Nord 
Amèrica el “Black Friday” un nou al·licient 
amb suposats descomptes per fer les 
compres nadalenques i gastar més i millor. 
Estem perdent tot el significat de la festa 
de Nadal i la seva màgia cristiana. 
Pensareu: la Montse sempre es queixa del 
mateix i ens recorda que el Nadal és molt, 
molt tossut, i malgrat tots els impediments 
cada any retorna amb l’anunci de Pau i 
Alegria pel naixement del Senyor. 
Per la Pentecosta vaig llegir unes 
benaurances molt boniques i m’he posat el 
repte de fer-ne unes pel Nadal. Veurem 
com em surten!!  
 
Benaurances de Nadal 
 Joiosos els que es reuneixen en família 

cantant alegres a l’entorn al pessebre per 

renovar la vinguda de Jesús.  

 Joiosos els qui es deixen conduir confiats 

per la llum de l’Estel de Nadal sense saber 

ben bé on els portarà. 

 Joiosos els que es reconeixen febles i es 

deixen enfortir per l’esperit d’Amor de 

l’Infant. 

 Joiosos els qui viuen cada any la novetat 

de Nadal i estan amatents a la sorpresa 

d’un futur esperançador. 

 Joiosos els qui relativitzen les vanitats de 

la festa per fer-la més humil i compartida. 

 Joiosos els qui es deixen fascinar per la 

vinguda del Senyor i reconeixen Déu fet 

home en les vides del seu proïsme. 

 Joiosos els qui celebren aquestes festes 

amb esperit de Solidaritat, Tendresa i 

Pau. 

 Joiosos els que sempre viuen la Pasqua de 

Nadal en la llibertat de l’Amor de Déu.  

 Joiosos tots nosaltres quan aconseguim 

que l’esperit de Nadal es perllongui 

durant tots els dies de l’any. 

Pau, Amor, i Joia per a tots els que em 
llegiu i per a les vostres famílies!!!  

                                                                                             
Montse Carreras 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



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 

 

7 

 
 

 

UNA FELICITACIÓ NADALENCA  
 
Estimats, amb permís de les fades,  
deixem de banda per un moment  
jocs de follets i bromes enginyoses,  
que ve Nadal i el seu feliç corrent 
 
Hem sentit criatures que recitaven 
-criatures gentils que tots estimem- 
el dia de Nadal, molts anys enrera,  
el missatge que des del cel rebem. 
 
I quan aquest corrent de Nadal torni  
ells novament ja hauran recordat 
l'eco ple de joia : "Pau a la terra  
als homes de bona voluntat!" 
 
I els cors tornaran a la lnfantesa.  
on viuen els convidats celestials  
perquè els infants  sempre alegres.  
tot l'any pertot arreu veuen Nadals! 
 
I així, oblidant durant una estona  
jocs i bromes , et desitgem de nou, 
Si ens ho permeteu, estimats 
UN BON NADAL I UN FELIÇ ANY NOU. 
 

fardecontes.blogspot.com    
carfaro2@gmail.com 
 

 

 
 

 

http://fardecontes.blogspot.com/
mailto:carfaro2@gmail.com
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Benvolguts,       

    

Des del DISA Sant Josep Oriol ja ens 

hem posat a pensar en la campanya de Nadal, 

encara falta una mica mes d’un mes  per 

arribar a aquestes dates tant assenyalades, però 

ens agradaria poder anar preparant els lots amb 

temps. 

Per això, us comuniquem que durant el 

període comprés entre la 2º quinzena de 

novembre fins la setmana de la Puríssima es 

realitzarà el recapte de productes nadalencs 

(necessitem: torrons, neules, conserves, fruits 

secs, bombons, polvorons,...)  

Restem a la vostra disposició per tot el 

que necessitin i agraïm per endavant la seva 

col·laboració. 

 

Equip DISA Sant Josep Oriol 
Telèfon 930 026 243  

Horari de contacte, de dilluns a divendres 

de 10h a 13:30h. 

 

 

 

 
 

 

FUM, FUM, FUM 
 

El vint-i-cinc de desembre, fum, fum, fum. 

El vint-i-cinc de desembre, fum, fum, fum. 

 

Ha nascut un minyonet ros i blanquet, ros i 

blanquet; 

Fill de la Verge Maria,és nat en una establia. 

 

Fum, fum, fum. (repetir) 

 

Allà dalt de la muntanya  fum, fum, fum. 

Allà dalt de la muntanya  fum, fum, fum. 

 

Si n’hi ha dos pastorets abrigadets, abrigadets, 

amb la pell i la samarra, 

mengen ous i botifarra. 

 

Fum, fum, fum.(repetir) 

 

Qui dirà més gran mentida? fum, fum, fum. 

Qui dirà més gran mentida? fum, fum, fum. 

 

Ja respon el majoral amb gran cabal, amb gran 

cabal, 

jo faré deu mil camades 

amb un salt totes plegades. 

 

Fum, fum, fum. (repetir) 

 

 
LLUM DE BETLEM 

Arriba al Pilar a la missa de 19 h del 
dissabte 22 de desembre. 

I el mateix dia a les 20 h arriba  
a Sant Eugeni. 
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Tenim a prop el Nadal 
 

Els cristians de tot el món 
amb gran goig celebrem 
de Jesús el naixement. 
De molts segles esperat, 
anunciat pels profetes, 
com Messies alliberador,  
Redemptor de la humanitat. 
 
El Nadal que celebrem 
ens és narrat pels evangelistes 
que escrigueren sobre Ell,  
i com va viure i morir per nosaltres. 
 
Sota els cants angelicals, 
a la cova de Betlem, 
on estaven refugiats 
la Verge Mare i Sant Josep, 
va néixer el nen Jesús. 
 
Per inspiració divina 
un bon grup de pastors 
van acostar-s'hi allà 
i a Jesús adoraren. 
 

Francisco Baldrich 
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1 dss St. Eloi 

2 DMG I d'Advent 

3 dll St. Francesc Xavier 

4 dm St. Joan Damascè 

5 dmc St. Dalmau 

6 djs St. Nicolau 

7 dvs St. Ambròs 

8 dss Immaculada Concepció Maria 

9 DMG II d'Advent 

10 dll Sta. Eulàlia de Mèrida 

11 dm St. Damas 

12 dmc Sta. Francesca de Chantal 

13 djs Sta. Llúcia 

14 dvs St. Joan de la Creu 

15 dss Sta. Sílvia 

16 DMG III d'Advent 

17 dll St. Joan de Mata 

18 dm Mare de Déu de l'Esperança 

19 dmc Sta.  Eva 

20 djs St.  Benjamí, patriarca 

21 dvs St.  Pere Canisi 

22 dss Sta.  Helena 

23 DMG IV d'Advent 

24 dll Sta.  Adela 

25 dm NADAL del Senyor 

26 dmc St.  Esteve 

27 djs St. Joan, apòstol 

28 dvs Sants Innocents 

29 dss St. Tomàs Becket 

30 DMG Sagrada Família de Nazaret 

31 dll St. Silvestre 
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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 la missa amb la 

confraria de la Valvanera, serà el 16 de desembre) 
 

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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