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DIADA DEL PILAR 

12 d'octubre de 2019 
 

 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 Mns. Sergi 
Gordo, bisbe auxiliar de 
Barcelona. Cantada por la 
Rondalla Baturra de las hermanas 
Blesa. 

 Hacia las 13'15 H. Misa en 
castellano. Presidida por Mn. 
Nino Rodríguez. 

 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 20 h. es clourà la Diada 

del Pilar.  
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes d' octubre de  

2019: 

 Per l'evangelització: Perquè l'alè de 

l'Esperit Sant susciti una nova primavera 

missionera a l'Església. 

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. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

DESCANSAR PARA VOLVER 

RENOVADOS 

 
Iniciamos nuestro escrito recordando un 

fragmento del evangelio de (Marcos Mc 6,30-

34Los apóstoles volvieron a reunirse con 

Jesús y le contaron lo que habían hecho y 

enseñado , El ,dijo Venid vosotros solos a un 

sitio tranquilo a descansar un poco. 

 

 Si, es posible que estemos cansados física y 

mentalmente de los agobios de la vida 

cotidiana que no solo pueden cansar sino que 

nos pueden abrumar  con sus grandes o 

pequeños problemas. Queremos y debemos 

descansar, cambiar un poco, alejarnos de lo 

habitual y emprender otras actividades. Pero 

éste cambio de vida no es excusa para que 

aparquemos también nuestra relación con Dios 

y pensemos que ya volveremos a Él  cuando al 

volver el agobio le necesitemos.  

 

En este carrusel de vacaciones, también esta 

Jesús que nos mira y penetra con su mirar 

profundo. No es posible que en nuestra 

vacación no tengamos unos momentos para 

dedicarle un recuerdo mantenido. Si, es cierto 

que nuestra sociedad ha experimentado 

profundos cambios de pensamiento y 

podríamos preguntarnos ¿Qué ocurre en la 

conciencia europea para olvidarse o al menos 

silenciar toda idea que nos recuerde a Dios? 

 

Ortega y Gasset, escribía lo siguiente “Hay 

épocas de odio de gran fuga lejos de lo divino 

en las que ésta hermosa montaña de Dios  casi 

llega a desaparecer en el horizonte. Pero al 

cabo vienen razones en las que súbitamente, 

con  la gracia intacta de una costa virgen, 

emerge a sotavento, el acantilado de la 

divinidad-Es ya hora de gritar desde la cofa 

¡Dios a la vista! 

 

.Propiciemos este grito con nuestra conducta y 

nuestro testimonio y volvamos a nuestros 

hogares, aliviados del peso de nuestras tareas y 

satisfechos de nuestro descanso. 

 

CM 

  

BAPTISMES 
 

 A St. Eugeni, propera celebració 

comunitària el dissabte 19 d'octubre 

a les 18h. I preparació el dilluns 

anterior, 14 d'octubre a les 20h. 

 Al Pilar, segons demanda i disposició. 
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CREEDENCE 
CLEARWATER REVIVAL 

 

Els hippies recercaven noves sensacions, 
usaven drogues, exprimien instruments 
musicals, i cercaven noves sonoritats. 
Els "Creedence" experimentaren menys: 
eren una banda quadrada, exacta. 
Bàsicament, un grup rítmic. I la seva 
base rítmica era senzilla i matemàtica. 
Al cim d'aquest ritme destacava la veu 
melòdica i rasposa de John Fogerty, el 
líder del quartet. La composició era bona, 
però no tindria més importància sense la 
carismàtica veu de John.  
També tocava el seu germà, en Tom 
Fogerty, qui s'encarregava dels acords de 
guitarra. 
Els Creedence van durar alguns anys, 
discogràficament; uns cinc anys. Però el 
poder i la personalitat de les seves 
músiques han sobreviscut fins avui dia. 
Quan els Beatles es van separar, els 
pronosticadors de lideratges musicals els 
assenyalaven a ells. 
Imatge senzilla, so d'impacte directe i 
alegre, joiós... Hi ha qui pensa que de la 
quantitat en sortirà la qualitat... Però no 
era així amb els "Creedence"... Et fixaves 
en ells, i encertaves a la primera audició!! 
 

Víctor García Toldrà 
 

 

 

LA MÚSICA 
CONTEMPORÀNIA 

 
 ELS 40: Romàntics amb glamour 

 ELS 50: Vitalitat i "bogeria" 

 ELS 60: de l'expansió alegre fins a 

l'experimentació 

 ELS 70: del cim a la destrucció, i tornar a 

començar 

 ELS 80: desunió i dispersió 

 ELS 90:  noves músiques 

 ELS 2000:  les noves solistes estel·lars 

 

 
 

CAFÈ EN TORN DE LA BÍBLIA 
 
Benvinguts de nou a les tertúlies del Cafè 

entorn la Bíblia! 

 
De nou iniciem el curs, i seguint amb les 

trobades cada segon dissabte de mes, el proper 

dissabte 5 d’octubre ens trobarem a la 

Parròquia de Sant Eugeni I Papa a les 17h. 

 

El calendari per al  curs 2019-2020 es: 

 

2019 05/10 

 09/11 

 14/12 

2020 11/01 

 08/02 

 14/03 

 18/04 

 09/05 

 13/06 
 

Us hi esperem!  



 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 

 

4 

 
   



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 

 

5 

 
 

GIANNI RODARI, ROALD DAHL i 

MICHAEL ENDE  

Tres autors emblemàtics , creadors 
indiscutibles de mons suggeridors i màgics 
que seduïen -i encara sedueixen- no sols a 
lectors joves, sinó també a molts altres lectors 
aparentment no tan joves. 

De Rodari i Dahl ja hem dit alguna cosa des 
del Far de Contes, per tant recordarem 
MICHAEL ENDE  (Garmish 1929-Filderstant 
1995). Autor de més de  vint libres. Les dues 
novel·les més famoses MOMO i LA HISTÒRIA 
INTERMINABLE.  

Aquí un fragment de la darrera : "M'agradaria 
saber què passa realment en un llibre mentre 
és tancat. Alguna cosa hi deu passar, perquè 
quan l'obro hi apareix tot d'una una història 
sencera. Hi ha personatges que encara no 
conec, i totes les aventures i heroïcitats 
i  batalles possibles ... i, alguns cops, 
s'esdevenen  tempestes  al mar o algú que 
arriba a ciutats i països estrangers. D'alguna 
manera,tot això es troba dins del llibre. És 
clar, s'ha de llegir per poder-ho viure. Però a 
dins, ja hi és d'abans. M'agradaria saber de 
quina manera. I, de sobte , es va sentir envaït 
per un estat d'ànim gairebé fastuós. Va 
redreçar el cos, agafà el llibre, va obrir-lo a la 

primera pàgina i va començar de llegir: La 
història interminable."  

Un text excel·lent. Una introducció atractiva i 
vibrant... Poques vegades una novel·la 
prepara el lector a viure una aventura amb 
tanta expectativa i emoció. Els que creiem en 
els efectes de la lectura, de la bona lectura, 
estem segurs que malgrat la seva mort, tenim 
Roald Dahl, Gianni Rodari  i Michael Ende per 
anys i panys, perquè són excepcionals, i els 
efectes de la seva lectura poden arribar a ser 
perdurables i permanents . (Del llibre: Et diran 
que llegeixis, Bernat  de Josep Mª 
Aloy, editorial L'Albí). 

Aneu llegint perquè molt aviat informarem 
del concurs "El llibre que més m'agrada"... I 
esperarem la vostra participació! 

VIDA CREIXENT 
 

Comencem el curs 2019-2020 amb el tema 

“Per una vida Creixent”, del P. Josep Codina 

Farrés, claretià.  

Aquesta vida creixent que ens interpel·la 

directament a nosaltres, mentre fem aquest 

camí veurem que reflexionem la vida mateixa, 

els nostres dubtes, els valors que tenim i els 

que trobarem veurem la riquesa de la vellesa. 

La vida creix i ha de créixer sempre. Per això 

us invitem a formar part d’aquest grup per 

viure amb més sentit aquest anys acompanyats 

de l’experiència de Jesús de Natzaret. US HI 

ESPEREM! 

Amèlia Inglés   
 

Les properes reunions dels grups de Vida 
Creixent seran: 

 A Sant Eugeni el dimarts 8 d'octubre a les 

17h. 

 Al Pilar el dimecres 9 de setembre a les 

17'30h.  
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CLUB DE LECTURA 
 

La propera sessió del Club de Lectura serà el 
dijous 17 de Octubre a les 19,45 hores i es 
comentarà el llibre : 
                                                                                   

    

80 històries per llegir en dos minuts. El 
pollastre Mike, la noia que va caure des d'un 
avió a la selva amazònica, el fill de Tita-curta o 
l'home que va ser feliç fins que va trobar or 
són alguns dels protagonistes d'aquestes 
històries reals farcides d'ironia, originalitat, 
tragèdia i lucidesa que, escrites per ser 
llegides a la ràdio i reunides ara en aquest 
volum, conviden a pensar amb un somriure en 
les grans qüestions que mouen el món i 
dibuixen una història de l'estupidesa humana. 

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 !! 

CINE FORUM  
PARRÒQUIA DEL PILAR 

 

“Johnny Guitar”  
 

Dimecres, 23 d’octubre (18:30 h.) 
 

 
 

Excel·lent pel·lícula amb diàlegs 

antològics, ... és un western amb una 
història d’amor o una pel·lícula 

romàntica dins un western? 
 

 

https://www.amazon.co.uk/Johnny-Guitar-Import/dp/B0053C9JPW
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CORAL ESTEL 
A l'arribar el mes de setembre l’estació de la 

tardor, per a la Coral Estel comença una època 

forta d’activitat. Això ja ho vam avançar al 

darrer butlletí i ara ja ens plau confirmar-vos-

ho.  

 

Amb la Mercè es celebra la festa Major de la 

ciutat de Barcelona i immediatament es van 

celebrant les festes majors dels barris de la 

ciutat. Algunes com les de Gràcia i del barri de 

Sants han trencat el foc sent les primerenques, 

i altres com la de l’Esquerra del Eixample, que 

es desenvolupa del 27 de setembre al 8 

d’octubre fan la continuació. També continua 

el seguit de Festes amb les del barri de Les 

Corts que té com a festa central La Verge del 

Remei, segon diumenge d’octubre, i que a 

vegades coincideix amb la Festa de la nostra 

patrona la mare de Déu del Pilar que és el dia 

12. 

 

Com a conseqüència d’aquestes celebracions 

l’Associació de veïnes i veïns de l’Esquerra de 

l’Eixample des de fa uns quants anys organitza 

una Festa Major local, en la qual el dijous dia 

3  de 19 a 21 hores  a la Capella del Roser, 

situada en la cruïlla dels carrers Casanova i 

Consell de Cent, hi ha prevista la tradicional 

trobada de corals del barri, vorejant la mitja 

dotzena, en la que estem convidats a 

participar. La nostra aportació la farem amb 

tres cançons populars de la nostra terra i ens 

faria molt de goig que vinguéssiu a escoltar, a 

nosaltres i a la resta de corals, els cants que us 

dedicarem amb la nostra millor voluntat.  

 

El dia de la Festa del Pilar, també com venim 

fent els darrers anys, cantem a la missa major 

del feligresos, que se celebra a les 10 h. del 

matí, a la cripta de la nostra parròquia, 

immediatament abans de la missa, dita baturra, 

en la que participen autoritats i  molts catalans 

de descendència aragonesa que hi tenen com a 

tradició participar en aquesta Eucaristia 

destacada. 

 

Finalment com a colofó de les festes a la 

nostra patrona el dissabte dia 26 d’octubre 

tenim prevista la XIX Tardor Coral que 

consisteix en una trobada de tres corals fent 

una cantada comú i celebrant el goig de cantar 

junts. Uns dies abans publicarem en els nostres 

mitjans, cartells amb els noms de les tres 

corals, els seus directors i el programa de las 

cançons que tenen previst oferir-vos. Estarem 

molta contents de veure-us entre el públic 

assistent. Tots hi esteu convidats i esperem que 

sigui un concert per recordar.  

 

Moltes Gràcies! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BAPTISMES AL MES DE 

SETEMBRE de 2019: 

 

 Maia Valls Bonet 

 Simon Luis Talisa  

 Izel Argáez Cabiñano 

 Mateo Chimeno López 

 Maria Paula Juliac Dasilva 

 Roger  Ribas Chapalvay 

 Julie  Torrent Marco 

 Abril Roure del Cacho 

 Paula Martínez Gómez 

 

CATEQUESIS DE COMUNIÓN 

Y POST-COMUNIÓN 

 
REUNIÓN DE PADRES:  

 el día 30 de septiembre a las 19.00 h 
en el Pilar 

 el día 2 de octubre a las 20.00 h. en 
Sant Eugeni 

 
LA CATEQUESIS COMENZARÁ EL 5 DE 
OCTUBRE A LAS 19.00 H. EN SANT EUGENI 
Y EL DIA 7  DE OCTUBRE A LAS 18.00 H EN EL 
PILAR. 
 
RECORDAMOS A LOS PADRES QUE SE HAN 
DE MATRICULAR TODOS LOS NIÑOS TANTO 
DE PRIMERO COMO DE SEGUNDO CURSO 
DE CATEQUESIS 
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REMBRAND HARMENSOON VON RIJN 

 

A Leiden, ciutat holandesa propera a 

Amsterdam, anomenada “la ciutat de genis”  hi 

van nàixer o va albergar algunes de les ments 

més brillants de la historia: Voltaire,  

Descartes, Einstein…i té la universitat més 

antiga dels Països Baixos, fundada pocs anys 

desprès que la ciutat s’alliberà del domini 

espanyol (1581).  El  15 de juliol de 1606 hi va 

nàixer  Rembrant  Harmensoon von Rijn. Era 

el sisè fill dels set que tingué el matrimoni de 

Harmen  Gerritsoon, que explotava un molí a 

la riba del Rin ( d’aquí el seu nom Van Rijn) i 

la seva esposa  Neelje, filla d’un forner. Era 

una família benestant i els seus germans 

orientaren la seva vida cap a oficis artesanals.  

Es creu que la mare li va inculcar l’amor a la 

Bíblia i a la cultura, i  per això i l’enviaren a 

una escola dels 7 als 14 anys on aprengué llatí, 

la llengua dels humanistes, literatura, història i 

la cultura grega i romana. Aquests estudis ens 

expliquen els temes d’algunes de les seves 

pintures. S’inscriu a la Universitat i poc 

després l’abandona per entrar com aprenent al 

taller del pintor Jacob van Swanenburgh, 

conegut dels seus pares. Allí començà el 

Rembrand  pintor a ser un dels mestres del 

“clarobscur”, la tècnica que va fer famós 

Caravaggio i que no serà solament patrimoni 

italià,  la pintura flamenca la feu seva. Quan 

Holanda talla definitivament el seus llaços 

amb Espanya, trencà també amb el món catòlic 

i es converteix en una nació calvinista, aquesta 

ruptura és decisiva sobre tot pels pintors i 

escultors. El calvinisme no accepta 

ornamentació als temples i la pintura 

s’expandeix pel poble, en els encàrrecs de 

particulars  que es volen veure reflectits en 

ella. Es pinten retrats personals, familiars, d` 

institucions etc. que fan les delícies de la nova 

burgesia. I Rembrand sense deixar la pintura 

religiosa, tant de l’Antic Testament com dels 

Evangelis, fa el que està de moda.  Sempre va 

tenir bona relació amb la comunitat jueva, que 

li  encarregà varies pintures  com exemple “La 

núvia jueva” (1665) que és preciosa i es troba 

al Rijkmuseum  d’Amsterdam. 

 

El quart diumenge de la passada Quaresma 

vàrem llegir la paràbola “El fill pròdig”, i tot 

seguit em va venir a la memòria la pintura de 

Rembrant que havia vist al Museu de 

l’Hermitage a Sant Petersburg,  i que em va 

impressionar, “Retorn del fill pròdig”. La 

tsarina Caterina la Gran de Rússia el comprà el 

1766 per a la seva col·lecció del Palau 

d’Hivern, convertit més tard en un dels millors 

museus que podem visitar. 

 

Pintat cap el 1662, és un oli sobre tela de 262 x 

205 cm. Representa el moment del perdó del 

pare en front el fill penedit que compareix 

cobert de parracs, amb el cabell rapat i 

agenollat davant d’ell que l’acull amb un gest 

amorós de misericòrdia, col·locant les mans 

sobre la seva espatlla.  Sembla que el pintor 

simbolitzà la misericòrdia de Déu amb la 

humanitat. Si ens  fixem veurem que els 

braços del pare, sobre el fill retrobat i penedit, 

un és d’home i l’altre de dona, això potser ens 

vol dir que Déu és pare i mare. La llum va 

directa a l’escena de reconciliació i el 

personatge de la dreta podria ser el fill gran, 

que vesteix amb luxe. 

 

El va pintar quan Rembrant  passava un 

moment difícil: vell, arruïnat i proper a la 

mort. Els entesos diuen que va voler 

transmetre la sensació de tragèdia que fou la 

seva vida: inestable, conflictiva i sempre 

endeutada;  es casà dues vegades i acabà vivint 

amb una amant i greus problemes familiars. I 

també es creu que buscava el vertader Déu que 

no havia sabut trobar del tot al llarg de la seva 

vida.  Podria ser la  darrera obra pintada en la 

tècnica del clarobscur, el tenebrisme tan 

característic del barroc . El 8 d’octubre de 

1669 fou enterrat a la Westerkerk  d’ 

Amsterdam, en una tomba sense nom. La seva 

ciutat Leiden el recorda aquest any en el 350 

aniversari de la seva mort.   

 

Rembrant va pintar moltíssim i el Rijks-

museum d’Amsterdam guarda moltes de les 

seves obres, entre les més conegudes: “La 

Ronda de nit”, no us el perdeu si teniu ocasió 

de visitar-lo, perquè podreu gaudir  d’una  

espectacular col·lecció de pintura flamenca 

seva i d’altres afamats pintors.                        

                                                                                                          

Montse Carreras 
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Octubre 
 
L'església Catòlica té en molts indrets 
del món grups de clergues i monges 
dedicats a les missions, per tal 
d'expandir nostra fe cristiana i a 
l'ensems donar ajut material per 
millorar els mitjans dels més pobres. 
Des de fa molt temps s'ajuda a països de 
Sud i Centre Amèrica per ser el castellà 
l'idioma oficial, ja que nosaltres també 
el parlem. 
 
Sortosament en molts centres 
missionals col·laboren, en les tasques 
de cada dia, joves amb esperit apostòlic, 
ben preparats per a tasques agrícoles o 
comercials. Per les darreres 
informacions sabem que els resultats 
ens omplen d'esperança cara al futur. 
 
AJUDEM A LES MISSIONS amb les 
nostres oracions, i tot fent un cristià 
esforç, augmentem enguany les nostres 
aportacions! 
 

Francisco Baldrich 
 

 

 

 
 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

OCTUBRE 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 31    

       

1 dm Sta. Tereseta Nen Jesús 

2  dmc Sants àngels guarda 

3 djs St. Francesc deBorja 

4 dvs St. Francesc d'Assís 

5 dss Tèmpores acció gràcies 

6 DMG XXVII durant l'any 

7 dll MD  del Roser 

8 dm Sta. Taïs 

9 dmc St. Dionís 

10 djs St. Daniel Comboni 

11 dvs Sant Joan XXIII 

12 dss MD del Pilar 

13 DMG XXVIII durant l'any 

14 dll Sant Just 

15 dm Sta. Teresa de Jesús 

16 dmc Santa  Eduvigis 

17 djs Sant Ignaci d'Antioquia 

18 dvs Sant Lluc, evangelista 

19 dss MD de la Salut 

20 DMG XXIX durant l'any 

21 dll Santa Úrsula 

22 dm Stes. Nunila i Alòdia 

23 dmc St. Joan de Capistrà 

24 djs St. Antoni  Mª Claret 

25 dvs St. Bernat Calbó 

26 dss Sts. Llucià i Marcià 

27 DMG XXX durant l'any 

28 dll St. Judes Tadeu 

29 dm Sant  Narcís 

30 dmc Sant  Marcel 

31 djs Sant Quintí 

  



 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 
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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) (dissabte 12 d'octubre a les 19h 

hi haurà missa 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 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  (comença a l'octubre) 
Dilluns de 18 a 19 hores al Pilar 
Dissabtes de 19 a 20 h. a St. Eugeni 
Missa d’infants: dissabte a les 20 h. a St. Eugeni 
Coordinadora: Sra. Rosa Pifarré 

COMEDORES COMPULSIVOS ANÓNIMOS -O.A. 
Dissabte de 19 a 21 h. al Pilar  tel. 619.85.79.15 
 

CÀRITAS 
Dilluns a divendres  de 17 a 20 hores al Pilar 
Sra. Anna Pérez (coordinadora) 
- Acollida de dilluns a divendres de 17 a 19h 
- Cafè amb pastes 1r dimarts de cada mes (usuaris 
del rober) 
- orientació laboral els dijous a les 17h 
- tallers de conversa en català els dimecres de 
17'30 a 18'30h 
 

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/

