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PREPARATS PER AL RETORN DEL CULTE I DE L'ATENCIÓ PERSONAL

 
Benvolguts/des parroquians/es: 

 

En els propers dies d'aquest mes de maig 

procedirem a l'obertura gradual de les nostres 

parròquies, així com a establir de nou el culte 

públic i l'atenció del despatx parroquial. 

 

Aquest retorn serà gradual, segons ens indiquin les 

autoritats sanitàries, segons la declaració de la 

ciutat de Barcelona en ordre a les diferents FASES 

de desconfinament, i es farà tot mantenint les 

oportunes mesures de seguretat, distància i higiene. 

 

En la FASE-1 les parròquies tornaran al seu horari 

habitual de misses i despatx, però només 

s'admetrà 1/3 de la capacitat de la nau del 

temple.  

 

Els bancs estaran degudament senyalitzats, i 

indicaran on es pot o no es pot seure. Justament per 

garantir aquest terç màxim d'aforament i 

distanciament físic. Per aquest motiu, la parròquia 

del Pilar dirà les misses de vigília i festius a la 

Cripta (amb servei d'ascensor), per augmentar la 

capacitat d'acollida. 

 

Recordem que l'accés a l'església s'ha de fer 

sempre amb mascareta, i que només s'autoritza, 

per raons d'higiene, la comunió a la mà, i, si pot 

ser, amb un petit mocador, que a modus de 

corporal porti la persona que ha de combregar 

sobre la mà receptora, per evitar cap contacte físic. 

 

Es guardarà la distància d'un metre i mig entre 

persones combregants que no siguin del mateix 

nucli familiar, i per això preguem que comencin a 

combregar qui es troba més proper a l'altar,  i  es 

vagi  fent  a poc a poc  fins que tothom qui vulgui 

ho pugui fer. No cal posar-se al passadís, doncs, si 

es veu concorregut, millor esperar a què ho estigui 

menys. 

 

La sortida del temple ha de preservar el mateix 

format: comencen  a sortir  els que  estiguin  més  a  

 

prop de la porta, i acabaran els que estiguin més 

lluny. Sense preses, i sempre guardant el metre i 

mig de distància preceptiu. 

 

Quan passem a FASE-2, es mantindran les 

mateixes mesures de seguretat, distància i higiene, 

però s'admetrà ja un aforament de la meitat de la 

capacitat del temple. 

 

Pel que fa al despatx parroquial, s'atendrà en els 

horaris i dies habituals, tot mantenint també les 

oportunes mesures de seguretat mèdica, 

especialment pel que fa al distanciament físic. 

 

Desitgem, doncs, que puguem tornar a una certa 

normalitat en els propers dies i setmanes, i que la 

nostra reunió eucarística us aporti esperança, us 

conforti davant l'adversitat, i que les nostres 

oracions per aquells que ens han deixat i per tots 

els que han patit, ens sigui també un esperonador 

espiritual. 

 

Cordialment; 

Mn. Nino i Mn. Jesús 
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, per al mes de Maig de  
2020: 
Per l'evangelització: perquè els diaques, fidels a el 
servei de la Paraula i dels pobres, siguin un signe 
vivificant per a tota 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 litúrgiques) del curs escolar a les 19’30 
hores (acaba el dijous dia 25 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. 
 
 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Tancat fins a la fi del CoVid-19 

Tancat fins a la fi del CoVid-19 

Recordem a tos els 
parroquians de la 

Mare de Déu del Pilar 
i de Sant Eugeni que 
mentre duri l'estat 
d'alerta pel virus 

Covid-19, totes les 

activitats 

parroquials 

queden suspeses, 
i que els temples 

queden tancats per a 
l'ús públic fins que 

comenci la FASE-1 de 
desconfinament a la 
ciutat de Barcelona 
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ESCLETXES DE LLUM  
DES DEL CONFINAMENT    

per Mn. Pere Boixaderas, rector emèrit 
 
 

17 març 2020                      Escletxes de llum 

 

                       Seguint la drecera del meu patró 

Sant Pere fem aquesta pregunta: quantes 

vegades haig de perdonar? La resposta de 

Jesús que arracona la llei  del talió és: no set 

vegades, sinó 70 vegades set, que vol dir 

sempre. I afegeix no la llei de l’embut  -estret 

pels altres i ample per a mi- No vols que et 

perdoni una porca misèria i tu  no perdones 

una gran fortuna? Com l’avi Borbó d’Espanya: 

s’arracona i trenca la llei del talió i viu la llei 

de Jesús: Fes amb els altres allò que vols que 

et facin a tu  

                                                                                           

Pere Boixaderas, rector emèrit 

                                                       

 
 

24 març 2020                     Escletxes de llum 

 

               Les dues lectures d’avui d’Ezequiel i 

Joan evangelista posen un element important: 

l’aigua que neteja, purifica i dóna vida. 

               Pel que fa al paper de Jesús és el qui 

transmet punts destacats del seu  missatge. 

               No sé si hi va i encaixa allò que em 

deien de petit: “aigua que està estancada, no és 

bona per beure”, la que brolla del cor de la 

terra o de la muntanya o d’una font, sí ho és 

segurament. 

                Jesús hi afegeix punts de vista nous: 

l’invàlid és curat, no per la remoguda de les 

aigües, sinó per la iniciativa salvadora de 

Jesús. També el sentit renovador del repòs del 

dissabte: fer el be i salvar un germà és millor 

que saber les obres de misericòrdia o fer festa 

el dissabte, o si ho preferiu el diumenge. 

                                                                                          

Pere Boixaderas, rector emèrit 

       

  

 

 

 

31 març 2020                     Escletxes de llum  

 

            Jesús i fariseus i també el poble es 

trobem en una agre discussió. Dos mons 

oposats, almenys distints, el d’aquí baix i el 

d’allà dalt. 

            Volen saber qui ets tu! Però ells no ho 

entengueren. Només l’entendran quan l’hauran 

enlairat a la creu qui soc jo.  

             Resultat d’aquella llarga discussió 

molts del qui eren allí van creure en Ell. Per 

què? 

                                                                                         

Pere Boixaderas, rector emèrit  

 .  
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"Unas palomas preciosas" 
 

Queridos amigos parroquianos: Hemos oído hablar de las palomas en distintos evangelios... La 
que llevó en su pico el ramito de olivo e hizo comprender a Noé que había esperanza en 
recuperar el mundo. También se posó una paloma sobre Jesús cuando su primo Juan lo 
bautizaba en el Jordán, cuando se oyeron las palabras de Dios Padre: "Este es mi Hijo, mi 
Amado, escuchadle!". Pienso en todo esto desde el confinamiento del balcón de mi casa, donde 
tomo un poco el aire. Y al contemplar la calle, los árboles y la poca gente que pasa por la calle, 
me siento menos sola. Los árboles ya sacan sus brotes primaverales, y se ve que éstos les gustan 
a ciertas palomas, pues las veos hace unos días comiendo de ellos. 
 

No son palomas comunes, sino esas que tienen una raya ribeteada: palomas torcaces. Son 
preciosas. Tienen un color azulado oscuro en sus colas, y bajo sus alas un vestido de plumas más 
claro. En su cuello lucen un collar blanquísimo, que también se contempla cuando abren sus alas 
y vuelan. Justo en el árbol de delante de la parroquia había muchas. 
 

Gracias a ellas he pasado un buen rato... recordando mis seres queridos y mis añorados amigos 
parroquianos. 
 

Margarita Mestres 
 

CORAL  ESTEL 
 

Tots vostès poden suposar que la Coral Estel està confinada.  Precisament el dia 12 de març 

havíem preparat un concert a la Residència sacerdotal Sant Josep Oriol per celebrar el 59 

aniversari de la ordenació sacerdotal de Mn. Pere Boixaderas.  El dia abans ens van recomanar 

ajornar el concert perquè això suposava una reunió de entre 50 i 100 persones a la capella de la 

Residència i no era aconsellable davant de les notícies que hi havia del corona virus. En 

conseqüència vam suspendre el concert en el darrer moment  decidint substituir-lo per un assaig a 

la parròquia,  però  atenent a les notícies que arribaven dels diversos mitjans de comunicació al 

darrer moment també vam decidir suspendre l’assaig.  I tot seguit ja es va fer oficial la suspensió 

de tots els actes públics semblants… i fins avui que esperem que la situació sanitària millori lo 

suficient fins al punt que es derogui la suspensió a dalt esmentada.   

 

Han passat molts dies i també s’ha perdut la oportunitat  de participar en una trobada de Corals 

prevista per celebrar la Pasqua  a la parròquia de Santa Maria de Sants. Amb nosaltres estaven 

convocades la Coral Estel del Cercle Catòlic de Sants  i la coral Nodamen que havia participat en 

la darrera Tardor Coral.  Quan hagi acabat el confinament  general segurament  tindrem 

oportunitat de trobar una altra data per celebrar aquesta trobada. Quan tinguem una data fixada ja 

ho donarem a conèixer amb temps a tots vostès. Confiem que les coses es facin bé i no tardi gaire 

el temps en que puguem tornar a la vida normal. 

 

Ara volem desitjar a tots vostès que es mantinguin amb bona salut i si algú té la desgracia de 

emmalaltí per causa del virus maligne, que sigui lleu, i serveixi només per reforçar les defenses 

pròpies i així quedar immunitzat per a molt temps.  Si han tingut la desgracia de perdre algun 

familiar o amic els volem expressar en nostre més sentit condol.  Pregarem perquè el Senyor els 

tingui ben a prop seu. 
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Quaresma i després… 
confinament i PASQUA!!! 

 

Aquets dies he llegit l’article d’un frare caputxí 

que m’ha impressionat molt pel planteig que ens 

ofereix  pensant en la vida que tots plegats portem i 

que he trobat també adient per aquests dies 

confinats a casa i seguint la Setmana Santa per TV. 

des de Roma només amb el Papa Francesc i 

nosaltres. Què preciós el Via Cruci !! tan íntim, i 

sentit en el nostre cor. Mentre pregàvem pels 

nostres difunts víctimes del “coronavirus”. 

Estem en temps de reconciliació i de perdó, però 

vivim en una societat on hi ha molta por a obrir 

fronteres, a renovar-se  a noves idees, i aquí també 

hi inclourem un gran sector del catolicisme. Aquest 

tem la diversitat i opta per una uniformitat, que no 

accepta  iniciatives sovint més evangèliques, és a 

dir a la força de l’Esperit que tenim al cor de tots, 

d’uns i d’altres. De vegades sembla que ens calgui,  

per sentir-nos bons,  que els altres siguin dolents. 

En aquests moments ens pot resultar alliçonadora 

una anècdota que s’explica del Papa Francesc. Als 

inicis del seu pontificat, el cardenal prefecte de la 

congregació de la Fe li exposava al Papa els 

problemes que tenia amb un teòleg, - al seu parer, 

poc ortodox-, i li proposava les mesures de 

correcció que li volia aplicar. El Papa li respongué: 

“No fóra millor convidar-lo a una cervesa i parlar-

ne com amics?” És això.  Ens hem d’acceptar els 

uns als altres. Si som misericordiosos amb 

nosaltres mateixos també ho serem amb els altres. 

Qui s’estima a sí mateix, estima al proïsme, perquè 

el Senyor ens ha dit que l’estimem a ell i als 

germans com a nosaltres mateixos. 

 El frare caputxí, escriu que ha trobat un text 

d’autor anònim que ens pot resultar útil en tots els 

moments de la nostra vida de cristians: “ El que 

ens hauria de preocupar... no és pas tenir 

problemes, sinó buscar solucions. No és pas 

fracassar, sinó no continuar lluitant. No és pas 

caure sovint, sinó no aixecar-se. No és pas ser 

imperfecte, sinó no progressar.  No és pas 

equivocar-se, sinó no reconèixer-ho. No és pas 

tenir limitacions, sinó no intentar superar-les.” 

Quins bons consells! ens veiem en cor de fer-ho? 

Ens hi apuntem? 

I tot això és el que estan fent molta gent en aquest 

temps de confinament, els sanitaris en primer lloc, 

però també bombers, voluntaris, mossos 

d’esquadra, investigadors, etc. que pot ser 

s’equivoquen, cauen, fracassen, tenen limitacions, 

però continuen donant el millor d’ells mateixos per 

atendre els malalts i les seves famílies i tot per 

eradicar aquesta primera gran plaga del segle XXI.  

La societat es creia, feliç segura, hedonista, 

egocentrista i hem de començar a pensar 

seriosament que quan tot s’acabi ens haurem de fer 

un nou planteig, de cara a nosaltres mateixos i als 

nostres germans. Fora el nostre orgull i la nostra 

supèrbia!!! Cal començar a pensar en el ben estar 

de tota la societat, sí de tota, pobres, ancians, 

famílies a l’atur, criatures desvalgudes, migrats...  

El mal s’ha emportat moltes vides, i moltes dels 

nostres avis, en residències que no tenien les 

condicions per a la seva seguretat vital.  I aquí hi 

som cridats tots, catòlics,  evangèlics,  ortodoxes, 

jueus, islamistes, ateus sense distinció de raça ni de 

creences.  I els polítics també!!!!!!!                                                    

Jesús va néixer i morir a la creu per tots els homes 

de bona voluntat, a tots els que sovint caiem en les 

múltiples temptacions que la societat ens ofereix 

als nostres dies, i aquesta és la que l’hem de 

canviar.  

Tot hi això hem celebrat serenament l’arribada de 

la Pasqua, Al·leluia, Al·leluia, el Senyor és viu. I 

el seu  mestratge continua i com cada any ens 

recorda que va morir a la creu com a penyora de 

les nostres mancances i va ressuscitar perdonant-

les. Sí, és un temps per alegrar-nos, el Senyor  

torna a ser entre nosaltres, la natura comença a 

refer-se del temps de fred i foscor, arbres en flor, 

prats verds, dies radiants... Tot és nou, tot 

recomença, a l’església  encenem un nou ciri 

pasqual i ens recorda que tota  aquesta renovació 

és per celebrar la festa de la Resurrecció del 

Senyor, i nosaltres també hem renovat el nostre cor 

?  Podrem retrobar el camí que ell ens proposa? Un 

camí gens fàcil, un camí per a cristians enamorats 

del Senyor, que per a ELL fou difícil i per a 

nosaltres, no és pas un camí de roses, és un camí 

d’esperança, misericòrdia i amor a Déu i als 

germans i no ens oblidem a nosaltres mateixos com 

hem llegit en les paraules del frare Caputxí.  

Bona Pasqua per a tots vosaltres, homes i dones de 

bona voluntat!!!               
Montse Carreras 
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EFECTE COVID 19 
Durant la llarga història del món, s'han viscut 
moltes pandèmies sense disposar de recursos 
sanitaris mínims, amb resultat de milions de 
morts. 
Semblava, que ara segle XXI, amb grans 
coneixements tecnològics, investigació científica i 
bonança econòmica, era impensable que tornés a 
passar. Però ha arribat l'agressiu  COVID 19, 
provocant un moment excepcional i de por, com 
mai. 
En un mon, on la vida superficial fa creure a la 
gent que està realitzada. Enveges socials. Egoisme 
i a vegades, poc temps dedicat a la família. 
Sempre lamentant, sense fer res per solucionar. 
Guerres bèl·liques. Guerres de paraules 
agressives, etc... 
El conegut com coronavirus, ha obligat al 
confinament de tota la població. Sembla que 
aquest enemic invisible agressiu, ha sensibilitzat a 
les persones i ha provocat la reclusió familiar, 
descobrint per molts, l'agradable  que és l'estar 
compartint la família unida, a vegades 
telemàticament si no pot ser física. A més dels 
amics de veritat. També, ha mobilitzat  els 
col·lectius sanitaris, que estan jugant-se la vida a 
la trinxera , hores i hores. Serveis oficials de 
seguretat, civils, voluntaris, si homes i dones 
altruistes. Entitats industrials, treballant per 
proveir materials sanitaris gratuïtament. etc.. Una 
reacció extraordinària, mai viscuda.  Una majoria 
que ara s'ha atès compte de que tots som iguals i 
es necessitem viure junts en pau. 
Sempre podem trobar una petita part favorable. 
Hem tigut que estar vivint aquesta tragèdia, per 
coincidir la reacció de la majoria de població, com 
reacció segons el missatge  CRISTIÀ, d¨amor al 
proïsme sense esperar res a canvi. 
la desgràcia de perdre vides i repercussió 
econòmica negativa, que es faci mantenir el 
compromís de ser millors persones. No ho 
oblidem.¡¡¡¡ 
 

                                     Francisco Baldrich  

 
 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

MAIG DE 2020 
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 dvs St. Josep Obrer 

2  dss St. Atanasi 

3 DMG IV de PASQUA 

4 dll St. Pelegrí 

5 dm St. Vicenç Ferrer 

6 dmc St. Pere Nolasc 

7 djs St. Sixt 

8 dvs Maria Mitjancera 

9 dss Sta. Lluïsa de Marillac 

10 DMG V de PASQUA 

11 dll St. Anastasi 

12 dm St. Pancraç 

13 dmc Mare de Déu de Fàtima 

14 djs St. Maties, apòstol 

15 dvs St. Isidre 

16 dss St. Eufrasi 

17 DMG VI de PASQUA 

18 dll St. Joan I, papa 

19 dm St. Francesc Coll 

20 dmc St. Bernardí de Siena 

21 djs St. Cristòbal Magallanes 

22 dvs Sta. Joaquima Vedruna 

23 dss Sta. Rita de Càsia 

24 DMG VII de PASQUA - ASCENSIÓ 

25 dll St. Beda el Venerable 

26 dm St. Felip Neri 

27 dmc St. Agustí de Canterbury 

28 djs St. Germain de Paris 

29 dvs St. Pau VIè 

30 dss St. Ferran 

31 DMG PENTECOSTA 
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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). 
NOMÉS QUAN BARCELONA ENTRI EN FASE-1 DE 
DESCONFINAMENT DEL COVID-19 
 

ESGLÉSIA OBERTA 
Feiners: 18’30 a 20’30 hores. 
Capella del Santíssim de 9’30 a 20’30 h.  

NOMÉS QUAN BARCELONA ENTRI EN FASE-1 DE 
DESCONFINAMENT DEL COVID-19 
 

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). Capella Magnificat 
Vigílies de Festiu: 19 hores (Català) a la Cripta 
Festius: A la Cripta: 10 h (Català) i  
12 hores (Castellà)  
NOMÉS QUAN BARCELONA ENTRI EN FASE-1 DE 
DESCONFINAMENT DEL COVID-19 
 

ESGLÉSIA OBERTA 
Feiners: de 10 a 13 hores (excepte dilluns) i de 
18 a 20’30 hores. 
NOMÉS QUAN BARCELONA ENTRI EN FASE-1 DE 
DESCONFINAMENT DEL COVID-19 
 

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 (a Sant Eugeni) 
Menjador amb servei setmanal d'aliments portats a 
casa de la gent necessitada. 
- 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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