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Consagració de la família al Sagrat Cor de Jesús 

 
Oh Sagrat Con de Jesús, que vas fer conèixer a Santa Margarida Maria el teu desig 

ardent de regnar sobre les famílies cristianes, mira’ns aquí reunits avui per 

proclamar el teu domini absolut sobre la nostra. 

 

D’ara en endavant ens proposem portar una vida com la teva, perquè floreixin entre 

nosaltres les virtuts per les què Tu vas prometre la pau sobre la terra, i per aquesta fi 

volem desterrar d'entre nosaltres l’esperit mundà que Tu avorreixes tant. 

 

Regna sobre el nostre enteniment per la simplicitat de la nostra fe. Regna sobre els 

nostres cors per un amor ardent a Tu; i que la flama d’aquest amor estigui guardada 

sempre ardent en els nostres cors per la recepció freqüent de la Sagrada Eucaristia. 

 

Digna’t diví Cor, presidir les nostres reunions, beneir les nostres empreses, tant 

espirituals com temporals, per desterrar tota aflicció i inquietud, santificar les 

nostres alegries, i alleujar les nostres penes. Si algú de nosaltres té alguna vegada la 

desgràcia d’entristir el teu Cor diví, recorda-li la teva bondat i misericòrdia envers el 

pecador penedit. 

 

Finalment, quan soni l'hora de la separació i la mort entristeixi la nostra llar amb 

aflicció, que ens resignem tots i cada un de nosaltres, als teus eterns decrets, i ens 

consolem pensant que un dia ens reunirem tots al Cel, per cantar les lloances i 

benediccions del teu Sagrat Cor per tota l’eternitat. 

 

Que l’Immaculat Cor de Maria i el gloriós Patriarca Sant Josep, t’ofereixin aquesta 

Consagració, i ens la recordin tots els dies de la nostra vida. 

 

 

 

Glòria al Diví Cor de Jesús,  

el nostre Rei  

i el nostre Pare. 

Amen. 

 

Sagrat Cor de Jesús, en Tu 

confio! 
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de maig de  

2019: 

 Per l'evangelització: pels sacerdots,  per a què 

amb la sobrietat i la humilitat de les seves 

vides, es comprometin amb una solidaritat 

activa cap als més pobres 

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 (acaba el 
dijous dia 27 de juny). 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. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DE VEGADES 
ACOMPANYA, DE 

VEGADES ENS CARREGA 
 

Entrem a un bar, anem a la perruqueria, 
ens enfilem a un taxi: sovint ens 
acompanya una música. Probable que no 
sigui de les més fondes, ni les que ens 
omplen més. Però sona. A les oficines, o 
en la vida dels estudiants, també hi és. 
Hi ha dues teories: o distreu la nostra 
atenció o ens allibera del cansament i de 
l'estrès. 
Escollir nosaltres unes músiques tampoc 
és una garantia de què cent per cent la 
gaudim. Idea cabdal: ens movem entre la 
curiositat i la saturació. Mai el nostre 
"termòmetre" musical és perfecte. 
Fins i tot, de vegades, ens calen trossets 
vitals de "vacances musicals" (hi ha 
maneres de superar la saturació, però no 
hi ha contraindicació en una mica 
d'abstinència). De pas, als que n'escoltem 
molta, una cura d'humilitat del 
coneixement real que tenim és bo: cal 
compartir i no sobrevalorar-nos. 
Hi ha música que et carrega, doncs 
perquè ens és molt "llunyana" a com som 
cadascú de nosaltres, senzillament! 
Està també el tema de la vigència, o no, 
de les músiques temporals. Però música, 
reflexió i vida són temes molt personals. 
I, a la fi, als qui la escoltem, ens agrada, 
opinem... Però no som músics actius, una 
distància sana permet que no perdem el 
sentit de l'encant, de la màgia de la 
música, i, això, doncs sigui compatible 
amb mantenir la curiositat. 
 

Víctor García Toldrà 
 

 
 

BAPTISMES MES DE MAIG 2019 
 Júlia Saguer Martínez 

 Elsa Palomar Buján 

BAPTISMES 
 

 A St. Eugeni, propera celebració 

comunitària el dissabte 15 de juny a 

les 18h. I preparació el dimarts 

anterior, 11 de juny a les 20h. 

 Al Pilar segons demanda i disposició. 

AVISO:  
LOS NIÑOS DE CATEQUESIS DE PRIMER 

CURSO DE SANT EUGENI, SE HABRÁN DE 
INSCRIBIR PARA SEGUNDO CURSO 

DURANTE EL MES DE JUNIO. 
 

REUNION DE VIDA CREIXENT  
CONJUNTA 

 

EN LA PARROQUIA DE SANT EUGENI,  DÍA 
11 DE JUNIO,  A LAS 18.00 H. 
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FAR DE CONTES 

Presentem un àlbum il·lustrat "EL MEU AVI 
PIRATA" de Laia Massons. Són les vivències de 
l'autora i el seu avi. Cada diumenge l'avi explicava 
històries als seus néts, asseguts al banc del parc 
que hi havia al costat de casa. Històries de pirates 
o records d'infantesa, que pescava al vol o a les 
profunditats de la memòria. Fins que un dia se'l 
van emportar a l'hospital i tot va canviar.  

EL MEU AVI PIRATA vol ser un homenatge a tots 
els avis i avies i a la màgia que els envolta. Una 
màgia que prové, potser de la seva saviesa, de la 
seva paciència, de la seva dolçor...o del gran do 
que tenen a l'hora d'explicar contes. En aquest 
conte un avi explica històries als seus néts. 
Tots  sabem la importància que té la narració oral 
per al desenvolupament de les capacitats 
intel·lectuals i conductuals dels nostres infants. 

Per elaborar aquesta història han  calgut dos 
ingredients molt importants: UNS. RECORDS 
D'INFANTESA I UN POLSIM D'IMAGINACIÓ. És a 
dir, algunes parts d' aquest  conte provenen de 
records que l'autora guarda del  seu avi, però 
altres parts han estat creades a partir de la 
imaginació. A l'acabar de llegir el llibre  sents com 
si unes papallones voleiessin pel teu cos, i una 
emoció profunda et fa tancar els ulls i buscar un 
record,... només cal posar un polsim màgic a 
aquest record.  

 

Grup de Café entorn a la Bíblia 
 

El proper dia 8 de juny, acaben les sessions del 

Café entorn de  la Bíblia d'enguany. 

 

Ha estat un any en el que hem hagut de dir 

adéu al nostre estimat amic Javier Velasco, 

amb molt de dolor. També, des del grup, 

volem donar les gràcies a l’Enrique Grau que 

ha fet possible la continuïtat d’aquestes 

tertúlies dels segons dissabtes de cada més 

entre octubre i juny. 

 

Per finalitzar el curs, l’Escola d’Animació 

Bíblia, ha organitzat una sortida a Vic, el 

programa de la qual adjuntem a continuació, i 

que animem a tots els interessats a que s’hi 

apuntin. 
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LA JARDINERIA DE  LA NÚRIA 
 

- ELS BONSAIS I ELS ADOBS - 
 

Els bonsais es caracteritzen per la necessitat d’un 

adob constant, donat que es tracta d’arbres 

confinats a espais de terra molt petits.  Dins 

d’aquest confinament han de trobar tres nutrients 

primordials que s’interrelacionen. 

 

 Fòsfor (P): 
És el nutrient que genera unes arrels correctes. 
Les arrels busquen el fòsfor i si no el troben 
comencen a fer voltes al voltant del test, 
donant lloc a arrels sense estructura i generant 
una despesa d’energia que  afecta la planta. 
La manca de fòsfor fa que les fulles prenguin un 
color verd plàstic, o que les fulles es tornin 
vermelloses. 
 

 Nitrogen (N): 
Activa la fotosíntesi. Si un bonsai te les fulles 
grogues això vol dir, sovint, que li manca 
nitrogen. La manca de nitrogen causa un 
creixement defectuós i un excés dona lloc a un 
creixement exagerat. 
 

 Potassi (K): 
Ajuda a la planta a regular l’aigua (per exemple 
quan fa molta calor) i garanteix el creixement 
dels fruits. També facilita que les branques es 
mantinguin al seu lloc. La manca de potassi 
genera la necrosi de l’exterior de les fulles. 

 

Cada espècie d’arbre és diferent, i no sempre és 

fàcil saber el que el nostre bonsai necessita, la qual 

cosa fa que sigui vital tenir els arbres ben abonats, 

sobre tot a la primavera i la tardor. Hem de fer 

servir adobs de qualitat pensats per a bonsais. Ho 

hem de fer amb regularitat, garantint que continguin 

percentatges adequats d’aquests elements.  

CLUB DE LECTURA 
 

La propera reunió del Club de Lectura serà el 

proper dijous dia 20 de juny a les 19'45 

hores, i es comentarà la novel·la: 
 

 
 

L'Adriana té quaranta anys, un exmarit, una 
filla que ja dorm amb nois, unes cames de 
seda, un nou espòs, una amiga molt 
llançada i una posició benestant. També té, 
a pesar seu, l'exdona i el fill del seu actual 
marit, una mare intransigent i molt pesada, 
un germà ensopit, una mainadera de tota la 
vida que li fa de consciència i molt temps per 
no fer res. A més, diu mentides, li agrada 
beure i encreuar les cames i que els homes 
la mirin. 
Però els fets es desencadenen quan 
l'Adriana rep la noticia de la mort del fill del 
seu marit a l'estranger i, de cop, s'adona de 
la dificultat de les seves relacions familiars i 
de la impossibilitat que té de trobar un lloc 
propi i, sobre tot, algú que sigui del tot seu. 
 

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 
 

Recordem que durant el mes 
d'abril no hi ha sessió de Cine 

Forum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINE FORUM 
 

Este mes de junio no habrá sesión de Cine 
Forum, actividad que se despide ya hasta 
el nuevo curso. 
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NUESTRA DEVOCIÓN A MARÍA  
 

En los relatos evangélicos todo es escueto y 

extraordinario. Nos hablan de la vida y camino 

de Jesús en un  estilo de comunicación que 

puede fácilmente sorprender. Desearíamos 

conocer más,  pero los evangelistas nos 

transcriben su palabra, su doctrina,  intentan 

dibujar su personalidad, pero no nos hablan de 

su persona no pueden informarnos o no 

conocieron más detalles. La reflexión queda 

para nosotros, profundizar, entender y avanzar 

es nuestra gran tarea 

 

Buscamos ayuda, y la tenemos, nuestra 

esperanza es el Señor  y confio en su palabra, 

y en otro momento recordamos las palabras de 

Pedro:  ¿a dónde iremos Señor, si sólo Tú 

tienes palabras de vida eterna?  Jn 6,68 

 

Pero, ¿dónde está María? los evangelistas 

Mateo y Lucas hablan de Ella.. María con su 

obediencia fidelísima en el momento de la 

Anunciación y Encarnación, es el  comienzo 

del gran Misterio de nuestra Fe. Ella 

desencadena la serie de los milagros, es la 

puerta por la que Jesús se acerca a los hombres  

(Por  otra parte nos revelan el gran secreto de 

su fidelidad. Su Madre guardaba todas estas 

cosas en su corazón Lu 2,51) 

 

Juan nos habla de María en dos ocasiones muy 

señaladas.  Al `principio de la vida pública de 

Jesús , en las bodas de Caná, y al final de su  

vida ,al pie de la Cruz. 

. En las bodas de Caná ,  Ella es la `primera en 

darse cuenta de nuestras carencias y en rogar 

por ellas a su Hijo que convierte el agua, 

nuestra frialdad, en  vino, un amor ardiente. 

 

 María , es además, la mujer fuerte, que 

destrozada en su interior, pero firme en la fé y 

la esperanza, permanece al pie de la Cruz, 

cuando  todos los discípulos, excepto Juan 

habían huido y ambos son testigos de la 

elevación de Jesús en la Cruz.,  Jesús nos la 

entrega en la persona de Juan como Madre, 

Nuestra tarea consiste en acoger el amor que 

resplandece en Ella y hacerlo propio, para  que   

sea la puerta por la que podamos ir a la gloria 

   

 Si, María lo merece todo, pero ya lo alcanzó 

en su sublime condición de   Madre de Jesús. 

Sin embargo, los fieles cristianos han sentido 

muy fuertemente,  desde siempre el deseo de 

manifestar su admiración por esta Mujer tan 

venturosa. Con  todo su corazón,  han 

experimentado   la necesidad de  exultarla, 

venerarla, agasajarla, alabarla,  rogarle, 

manifestarse  cumplidamente  ante Ella y ¿Por 

qué no? Es nuestra madre. 

 

Recordemos, que desde el cristiano más 

humilde hasta el más dotado en la ciencia, en 

el arte, la pintura,  la escultura,  la música,  la 

literatura,  la arquitectura …se ha dejado 

enamorar por esta Gran Señora. Pero, el amor, 

a veces  puede adormecerse o exagerarse. 

 No es fácil, mantenerse en la justa medida. Y 

así ha sucedido tantas veces  o al olvidarnos de 

Ella o al caer en la exageración  de hacer 

cientos de Marías ocultando ese nombre  Todo 

son advocaciones que  pueden alejar al 

creyente  del propio, simple y maravilloso 

nombre de María 

 

¿NO SERIA MÁS SENCILLO  Y EXACTO 

TENER Y SENTIR DEVOCION A MARIA?.  

CM 
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HAY QUE HACER PARROQUIA: 
 

A raíz de la quema por accidente de la Catedral de 

Nôtre Dame de Paris, días después 

dieron por la tele un reportaje precioso sobre dicha 

catedral, que seguramente se había realizado con 

anterioridad a ese trágico suceso. 

Debía ser por Semana Santa, porque en el reportaje 

salió una procesión que se hace cada Viernes Santo 

dentro de la misma catedral. La dirigían los 

Caballeros del Santo Sepulcro, quienes llevaban en 

andas reliquias de la pasión de Nuestro Señor: La 

Corona de Espinas, un trozo de la Vera Cruz y un 

Clavo. Las llevaban hasta el público asistente a la 

catedral y las daban a besar a los fieles, 

debidamente protegidas. 

 

 
 

También el comentarista explicó que cada mañana 

a las ocho decían una misa abierta al público. Y 

explicó que casi siempre iban los mismos 

parroquianos que se sentaban alrededor del coro... 

"Cada uno se sienta en su sitio de siempre". "Entre 

ellos hay mucha cordialidad. Se preguntan por su 

salud, familiares, etc. Y se han hecho amigos..." 

 

En otra iglesia, la Basílica de Santa María de 

Vilafranca del Penedés, el mosén, antes de 

empezar la misa dijo.... "Acosteu-vos cap endavant 

perquè vaig a apagar les llums de darrere, perquè 

gasten molt i inútilment!! 

 

Bravo mossen!! Estic molt d'acord!! 

 

Margarita 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VIDA CREIXENT 
JUNY 2019 

 

El  papa Francesc ens diu que la 

parròquia no és una estructura caduca 

perquè pot prendre formes molt 

diferents que requereixen la docilitat 

i la creativitat missionera del pastor i 

de la comunitat i la defineix com a 

presència eclesial en el territori, 

àmbit de l’escola de la Paraula, de 

creixement de la vida cristiana, del 

diàleg de l’anunci de la caritat 

generosa, de l’adoració i la 

celebració. 

 

Suggereix que a la parròquia s’estigui 

molt a prop de la gent, i que sigui 

àmbit de viva comunió i participació. 
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ESPACIO DE REFLEXION  
 

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… (Mt 25,35) 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MENJADOR SOCIAL EMMAÚS 
 

Xerrada: "EL VOLUNTARIAT, UNA 
CARACTERÍSTICA DEL CRISTIÀ". 

Dra. Cori Casanova 
 

Dilluns 17 de juny, a les 17:30 h, a la sala 
gran del menjador de Sant Eugeni. 

HORARIS D'ESTIU 

 DE MISSES 
Agrupació Parroquial de la  

MD del Pilar i Sant Eugeni, 

 de Barcelona 

 

- Del 30 de juny a l '1 de setembre 

ambdós inclosos - 

 

 Dilluns: 20.00 H. Sant Eugeni  (Castellà) 

 Dimarts: 19.00 H. MD. Pilar ( Català) 

 Dimecres:  20.00 H. Sant Eugeni 

(Castellà) 

 Dijous : 19.00 H. MD. Pilar (Català) 

 Divendres:  20.00 H. Sant Eugeni 

(Castellà) 

Dissabtes i Vigílies de Festiu:  

19.00 H: MD. Pilar (Català) 

 20.00 H. Sant Eugeni (Castellà) 

 

Diumenges i Festius: 

11.00 H. MD. Pilar (Català) 

12.00 H. Sant Eugeni (Castellà)   
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  Juny 
 

En el món actual 
molt confós i enrevessat 
s'enlairen uns nous robots 
complicant l'humà treball. 
 
Serà bo que els cristians 
prestem ajut al bon treball humà 
en tot moment i circumstància 
 i sia sempre ben tractat. 
 
Que Déu ens inspiri a fer-ho 
pregant en especial aquest juny 
amb la coneguda jaculatòria: 

"Sagrat Cor de Jesús, 
en Vos confio". 

 
Després, en el fer de cada dia 
repetim enfervorits i confiats, 
en especial en moments de dificultats: 

Misericòrdia i perdó, 
 Jesús Nostre Senyor! 

 

Francisco Baldrich 

 
 

 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

JUNY DE 2019 
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 dss St. Justí 

2 DMG ASCENSIÓ DEL SENYOR 

3 dll St. Carles Luanga i companys 

4 dm Sta. Clotilde 

5 dmc St. Bonifaci 

6 djs St. Norbert 

7 dvs St. Robert 

8 dss St. Guillem 

9 DMG PENTECOSTA 

10 dll Dilluns Pasqua Granada 

11 dm St. Bernabé 

12 dmc St. Onofre 

13 djs Jesucrist Sum Sacerdot 

14 dvs St. Gerard 

15 dss Sta. Maria Micaela 

16 DMG SANTÍSSIMA TRINITAT 

17 dll Sta. Emília 

18 dm Sta. Marina 

19 dmc St. Romuald 

20 djs Sta. Florentina 

21 dvs St. Lluís Gonçaga 

22 dss St. Paulí de Nola 

23 DMG CORPUS CHRISTI 

24 dll Sant Joan Baptista 

25 dm Sta. Oròsia 

26 dmc St. Pelai 

27 djs St. Ciril d'Alexandria 

28 dvs Sagrat Cor de Jesús 

29 dss Sant Pere i Sant Pau 

30 DMG XIII Durant l'any 

   

   

   



 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 

 

12 

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) (no hi haurà missa amb la 

confraria de la Valvanera fins al proper curs) 
 

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 

 

 

mailto:amicsdelsgois@gmail.com
http://assocamicsdelsgoigs.blogspot.com/

