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LA ENCÍCLICA "FRATELLI  TUTTI" del Papa Francisco 

 
Más allá de la cantidad de comentarios elogiosos que ha suscitado la última encíclica del papa Francisco –
‘Fratelli Tutti’ – y, por supuesto, más allá de las frívolas críticas hacia su nombre, supuestamente 
machista, podemos detenernos a observar algunos fenómenos inusuales que rodean a este 
mensaje papal. 
 
¿Es realmente una buena noticia anunciar a los cuatro vientos que todos somos hermanos? A juzgar por 
las repercusiones periodísticas parece que no. La reacción de la prensa en general ha sido mucho 
menos importante en este caso que con ocasión de la aparición de la encíclica ‘Laudato si” y 
menos importante aún si se la compara con el tratamiento mediático de algunos escándalos clericales. En 
términos periodísticos, se podría decir que recordar al mundo que “todos somos hermanos” en medio de 
una pandemia y de una crisis económica global, ofrece una temática poco atrayente, es decir, que interesa 
poco al público en general. No tiene rating, y por lo tanto “no existe”. 
Pero no es suficiente detenerse en el análisis de las lógicas periodísticas, tantas veces manipuladas o 
atrapadas en cuestiones intrascendentes. Además, hay otras razones para que esta encíclica –que por 
tantos es elogiada con todo tipo de calificativos–simultáneamente sea para muchos una noticia sin 
importancia o, ¿por qué no decirlo?, una afirmación incómoda. Para muchos, quizás demasiados, 
recordar que somos “todos hermanos”, lejos de ser una conmovedora verdad que genera tiernos 
sentimientos, es una evocación bastante molesta. Es más, se trata de recordar algo que con esfuerzos 
dignos de mejores causas ciertamente se procura olvidar. 
Hablar de “todos hermanos” -en un mundo y en una Iglesia astillados en múltiples “nosotros” y “ellos”- es 
utilizar un lenguaje que solo con cierto cinismo puede ser elogiado desde todas las latitudes. La lógica de 
la convivencia (también en el interior de la Iglesia)funciona hoy con otros criterios. No puede disimularse 
el hecho de que la encíclica ‘Fratelli Tutti’ es desafiante y claramente contracultural. Aceptar que se 
trata de un llamamiento papal que no es en absoluto “políticamente correcto”, y que es aún más desafiante 
que el contenido de “Laudato Si”, es quizás el primer paso para comprender su mensaje y la inmensa 
tarea que tenemos por delante. 
 
"Hermanos" 
Hasta la expresión “hermanos” esconde un desafío en el cual difícilmente nos detenemos. Quienes 
tenemos hermanos de sangre lo sabemos muy bien: se trata de un vínculo muy complejo. Las inevitables 
“peleas entre hermanos” son el áspero territorio en el que los humanos aprendemos a convivir. Allí 
aparecen las primeras y más primarias emociones: las envidias, los celos, las competencias. Los 
padres y las madres lo saben bien: la tarea de mantener la pacífica convivencia en el hogar es una de las 
más arduas que deben enfrentar día a día. Y, sin embargo, en medio de todas esas tensiones se 
experimenta una de las vivencias más profundas y sanadoras: para bien y para mal, el vínculo de los 
hermanos es indestructible. Incluso, cuando ya pasó el tiempo de la infancia, las peleas entre hermanos 
adquieren su dolorosa dimensión de esa verdad inalterable: somos hermanos. 
 
Recordar “la fraternidad universal” no es un llamamiento sensible y conmovedor dirigido a los corazones 
mejor dispuestos. Se parece más bien a la actitud de “poner el dedo en la llaga”, de tocar allí donde más 
duele. No se pueden esperar aplausos a menos que estos estén inundados de hipocresía. En 
‘Fratelli Tutti’, el papa Francisco ha planteado -con su habitual valentía y con su ternura de padre- un 
inmenso desafío a todos, tanto a nivel personal como mundial y, también, hay que repetirlo, eclesial. 
Como en aquellas peleas de la infancia no son suficientes las buenas intenciones, es necesario 
aprender a dialogar, a perdonar, a reparar los vínculos, a volver a confiar. Es necesario aprender a 
crecer. 

Jorge Oesterheld  
Sacerdote - Revista Vida Nueva
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de novembre de  

2020: 

 Pregària universal: perquè el progrés de la 
robòtica i de la intel·ligència artificial 
estigui sempre a el servei de l'ésser humà. 

. 
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. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

Contemporanis 
 

Hi ha hagut Pop i Rock a Espanya? Ja uns 
anys abans de la mort d'en Franco, hi havia 
artistes que feien propostes musicals i 
poètiques interessants... No m'estic referint a 
la nova cançó, sinó a gent "entre línies" que 
han mantingut una ferma consistència i una 
vigència històrica molt abans: "Dúo 
dinámico", "Los Bravos", Miguel Ríos, Víctor 
Manuel i Ana Belén, Luis Eduardo Aute, 
Labordeta, Mari Trini... 
Ja al postfranquisme assenyalar que 
sovintejaven concerts de Pop i Rock 
Internacionals (sobretot anglesos), però 
internament no hi va haver "motors 
generadors de Rock". Aquí es preferia la 
cançó protesta, el Jazz-Rock o la Salsa... 
Anys després: Loquillo, Carles Segarra, Dani 
Nel·lo... van trobar el seu lloc tot difonent en 
castellà el gènere "Rock". 
Als vuitanta, a Madrid, va haver-hi la 
contraposició entre grups i solistes del "Pop": 
Mecano, Alaska, La Unión, etc.. I grups Rock 
de so dur: Leño (Rosendo Mercado), Barón 
Rojo, els nostres "Sangtraït"... Evidentment 
que miraven de reüll els grups britànics, per 
exemple al principi Los Brincos, Los Bravos 
o Tequila... Potser Radiofutura i Luz Casal 
han marcat fites al Rock (i no només Rock) 
cantant en castellà (des de Madrid i Galícia). 
La part andalusa aportà renovadors i 
barreges d'estils: Paco de Lucía, Camarón, 
Veneno, Triana... també els barcelonins "El 
Último de la Fila"... 
La conclusió és que el Pop i el Rock espanyol 
tenen bones vendes i bona acceptació, com 
per als nostàlgics: Serrat, Víctor Manuel, Ana 
Belén,... o, capítol a part, Joaquín Sabina. I 
ara mateix: Love of Lesbian (Santi Balmes), 
Vetusta Morla, Sidonie... Cada públic pot 
quedar satisfet. 
 

Víctor García Toldrà 
 

 

BAPTISMES 
 

 A St. Eugeni, propera celebració 

comunitària el dissabte 21 de 

novembre a les 18h. I preparació el 

dilluns anterior, 16 de novembre a 

les 20h. 

 Al Pilar, segons demanda i disposició. 
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Tornant amb els amics de paper i tinta 
que son els llibres , sabem que l'empatia 
afectiva  que un lector o lectora pot arribar 
a sentir per els protagonistes d'una 
història és allò que en gran manera l'incita 
a llegir. 

Hem de tenir  en compte els diferents 
gèneres o tipologia com és l'àlbum 
il·lustrat, el còmic, el conte, la novel·la, i 
els  més  de dos-cents anys d'existèn-
cia  d'aquesta mena de literatura i 
d'aquesta mena de lectors.  

Alguns dels personatges estem segurs 
que els coneixeu d'allò més bé. 

Avui prioritzem aquells títols que la 
marcada personalitat de cada personatge 
i el joc dialèctic que estableixen entre ells i 
amb els lectors, pensem que té més 
força.: 

ALICIA  La noia que barata preguntes per 
disbarats  
ASTERIX L'heroi dels gals 
AVORRIDA La bruixa més divertida 
BARRUFETS Els herois blaus 
BATMAN. L'home ratpenat 
CAPUTXETA VERMELLA Una ingènua 
de totes totes   
CÈLIA Una mosseta sorprenent  
GAG El gran amic gegant  
GANDALF El mag més savi  
HARRY POTTER L' estudiant de màgia  

HUCKLEBERRY FINN Bordegàs de 
ribera  
MARY POPPINS La mainadera 
estrafolària i divertida  
MAX L'entremaliat que els monstres 
aclamen com a rei  
PETIT PRINCEP El noi de l'asteroide B 
612 
PIPPI LANGSTRUM La mentidera i 
forçuda i una manera de viure excepcional 
TINTIN El reporter que fa anar les coses 
pel bon camí 

 N'hi ha moltíssima més  

 

Són personatges eixerits i simpàtics amb 
qui es pot passar una entretinguda 
estona. 

Segur que en sabeu molts més i que són 
molt entranyables per a vosaltres . Afegiu-
los-hi! Doneu-los veu, deixeu-los parlar...  

UN I UN I UN ...FAN CENT! 
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DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS: 

MISAS 

 

LUNES 2 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 A la Mare de Déu del Pilar a les 19h en 

català 

 En Sant Eugeni a les 20h, en castellano 

 

Rezaremos por los difuntos de nuestras 

parroquias, y este año especialmente por todos 

los fallecidos a causa de la pandemia del 

Covid-19. 

 

En San Eugenio, el próximo domingo día 15 

de noviembre, MISSA POR LOS DIFUNTOS 

ENTERRADOS EN EL COLUMBARIO, a 

las 20h., en castellano. 

 

  
 

REUNIONES DE VIDA CREIXENT 

 

En Sant Eugeni el próximo martes día 10 de 

noviembre a las 17h 

 

En la Mare de Déu del Pilar, el próximo 

miércoles día 11 de noviembre a las 17'30h. 

 

  

 
 

DESDE LOS BANCOS.... 
 

Amigos parroquianos: Desde que Mn. Jesús 

dió permiso para poner el rosario con un 

reproductor de voz, que Jorge pone muy bien 

junto al micro del atril, se escucha bien por 

toda la capilla del Magnificat... Y, ¡milagro! se 

queda mucha más gente rezándolo; 

seguramente porque antes no oían bien las 

voces, sobre todo la mía, que más bien flojea. 

Pues nos hemos quedado sin la voz segura y 

siempre dispuesta a rezar de María Parés, que 

falleció el pasado septiembre. ¡Adiós María, te 

añoramos y te pedimos que ruegues por 

nosotros desde el cielo! 

 

¡Venid al rosario diario, queridos 

parroquianos! Lo rezamos cada día laborable, 

justo al finalizar la misa de 19h en la capilla 

del Magnificat de la Parròquia del Pilar. Yo 

creo que a nuestro Señor le gusta oírlo, y 

además rezamos por los enfermos de nuestra 

parroquia. 

 

Margarita Portabella 
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Cafè entorn la BÍBLIA 

2020-2021 
 

Benvolguts amics del Cafè entorn a la Bíblia: 

Per motius que no cal comentar de nou, aquest 

curs 2020-2021 les sessions mensuals del Cafè 

entorn a la Bíblia que es duen a terme en la 

Agrupació Parroquial de Sant Eugeni I Papa i 

Ntra. Sra. del Pilar, no serà possible realitzar-

les. 

Degut al nombre de persones assistents i els 

espais disponibles, no es poden garantir les 

mesures de seguretat decretades, per la qual cosa 

s’ha decidit suspendre aquesta activitat 

parroquial que s’iniciava anualment el mes 

d’octubre i finalitzava el mes de juny. 

Preguem que mantinguem viu el caliu de les 

trobades a través dels texts publicats al VEUS. 

Una cordial salutació, 

Mn Nino Rodriguez 
 

 
 

Escletxes de llum 

                          Diumenge  

         6 setembre 2020 

 
L’evangeli d’avui ens fa reflexionar sobre 

alguns punts: la correcció fraterna, i  com la 

resols amb la paraula de dos a tres testimonis. 

Com és difícil declarar-lo pagà o publicà. 

Jesús diu “allò que lligueu a la terra, quedarà 

lligat al cel i allò que deslligueu a la terra 

quedarà deslligat al cel”. Es a dir el poder de les 

claus o el munus petrini del qual en parlà fa poc, 

molt encertadament Mn. Joan Galtés des d’aquí 

mateix.  

Em quedo amb el poder de la pregària de dos o 

tres en nom meu, perquè jo estic enmig d’ells. 

Tant de bo estiguem d’acord, ja que el Pare Déu 

tothora està a punt de perdonar i donar-nos allò 

que en nom de la comunitat li demanem.  

“Jo estic en vosaltres, dia rere dia fins a la fi del 

temps". Gràcies Senyor  pel sagrament de la 

reconciliació. Gràcies per la presència activa en 

la pregària tos temps. Amen 

Pere Boixaderes 

  Rector emèrit 

 
 

 

Escletxes de Llum 

Dimecres 

2 agost 2020 

 
L’evangeli d’avui ens fa adonar uns detalls, que 
són de rabiosa actualitat: la febre que 
acompanya la sogra de Pere. Es el signe de la 
Covid  
Que va arribar, ves a saber! Detall d’atenció i 
curació de la sogra de l’apòstol, que fou el 
primer Papa de l’Església de Jesús.  

La resiliència o lluita aferrissada i 
pacífica per vèncer el pecat, el mal i la mort, i 
ara la Covid. 
La vocació de servir als altres, com manifesta 
la sogra i que és per a tots. L’ona expansiva de 
la Covid, com l’onada expansiva tanmateix 
salvadora dels missatge de Jesús. Molt bé.  
 

Pere Boixaderas, Rector emèrit 
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NORD I SUD  - Art medieval de 

Noruega i Catalunya  1100 – 1350 

 
Aprofitant la  nostra estada d’estiu a 

Castellterçol, vàrem llegir en el Full diocesà 

del Bisbat de Vic que al Museu Episcopal de 

Vic (MEV) hi havia una exposició, que 

prometia ser força interessant pel seu títol, que 

semblava com a misteriós. Què podien tenir en 

comú dos llocs tant llunyans i tant diferents 

com Noruega i Catalunya? Doncs l’art cristià, 

que encara que no ens ho sembli agermana a 

tota l’Europa medieval. I ens hi vàrem arribar, 

tenint la fortuna que es feia una visita 

comentada pel jove comissari de l’exposició, 

molt bon coneixedor de l’ art romànic europeu.  

Unes poques persones amb mascareta i bastant 

separades férem el petit recorregut. 

 

Entre els segles XII i XIII, una mateixa 

Església s’estenia per tot Europa Occidental.  

Les creences, la litúrgia i les imatges eren 

compartides: en temes d’art religiós, no hi ha 

avia fronteres definides entre els estats. Un 

viatger català a Noruega, o un de polonès a 

Portugal, podien seguir sense gaire dificultat  

la missa en qualsevol església d’aquests països 

llunyans. Per què doncs, la història de l’art 

sovint parla de les diferències entre l’art 

medieval francès, alemany o italià?  En bona 

part perquè el mobiliari litúrgic d’entre 1100 i 

1350, que demostra molt bé aquesta unitat 

essencial, gaire bé ha desaparegut de les 

regions centrals europees. Només dues l’han 

conservat en abundància: Noruega i Catalunya. 

En l’exposició es reuneixen per primer cop 

testimonis escollits de les arts de l’altar 

medieval procedents d’aquests dos extrems al 

nord i al sud del continent i separats per tres 

mil quilòmetres. Uns objectes que no només 

parlen del ric patrimoni noruec i català, sinó 

sobretot d’un paisatge artístic i espiritual 

medieval, comú arreu d’ Europa, per desgràcia 

en gran part destruït.  

 

Frontals d’altar, imatges de Verges i figures 

del Sant Crist, baldaquins i arquetes, 

constituïen aquesta petita exposició d’un total 

de 20 peces posades de costat, les noruegues i 

les catalanes, per millor veure similituds i 

diferències entre unes i les altres.  En general 

no eren tantes, els frontals d’altar eren molt 

semblants: els del nord tenien una influència  

europea, mentre els nostres eren més 

autòctons.  En total a Catalunya conservem 55 

frontals d’altar i a Noruega 15. En canvi les 

Verges i els Crists són molt més austers els 

catalans,  ja que els Noruecs cap el segle XIII 

estan recoberts en part amb pa d’or, com el 

gòtic lineal, de corrent europea, d’on es creu 

que provenien.  No és estrany que centre 

Europa conservi tant poc mobiliari litúrgic.  

Quan els postulats de Matin Luter van separar 

l’església de Roma, els luterans van conservar 

molt del que era comú a tot el cristianisme, en 

canvi els Calvinistes, tant intolerants!, van 

destruir part del patrimoni cristià europeu 

(eren iconoclastes).  

 

En aquells  anys Noruega va tenir el seu 

primer rei, Olav, qui morí en batalla l’any 

1.000.  Ell va unir  la nació vikinga i portar el 

cristianisme a Noruega. Era tan venerat que el 

feren Sant. En aquesta exposició hi han 

referències i pintures sobre ell.  El que sí són 

absolutament diferents són les esglésies 

nòrdiques, totes fetes de fusta i les nostres 

romàniques de pedra treballada.  No es poden 

comparar, el romànic català és de tradició 

italiana i autòctona  ja que és creu que els qui 

aixecaren les esglésies romàniques de la Vall 

de Bohí i d’altres llocs de Pirineu ho eren, 

encara que no en tenim documentació fiable.                                         

 Visita molt interessant on vam conèixer nous 

detalls del romànic europeu i que acabà el 15 

de setembre.  Llàstima, perquè valia una 

escapada a la bonica ciutat i el MEV de Vic. 
                                                                                                                             

Montse Carreras   
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CORAL ESTEL   
 

Segueix amoïnant-nos la gran pandèmia i a la 

Coral Estel ens mantenim a l’espera de que 

puguem reunir-nos per assajar les nostres 

cançons en condicions de suficient seguretat 

per no contribuir al augment del nombre de 

contaminats per aquests virus tan poc desitjat. 

L’altre dia de forma inesperada va arribar a les 

meves mans un llibre de poemes titulat  Salms 

del Cimadal escrit per Mn. Dídac Faig i 

dedicats a la Mare de Déu del Mont, santuari 

famós de l’Alt Empordà on Mn Cinto hi va fer 

estada i li va dedicar una bella poesia. 

 

Recordant que l’any passat vàrem 

commemorar els 40 anys de la nostra Coral i 

que aquesta va ser fundada al Santuari del 

Montgrony situat al Ripollès m’ha semblat 

interessant transcriure dos dels diferents 

poemes que he trobat al llibre abans citat.  I es 

que el nostre bell Pirineu segueix sent font de 

inspiració tant pels poetes, com pels cantaires, 

músics, i com a tots els amants de la Natura.   

 

 
 

Vol de l’àliga 
   Cel amunt del roquissar 

   l’ull precís sovint aguaita; 

   l’àliga que es veu volar 

   cerca tota i més alçària. 

   Sobre l’esparver i voltor, 

   senyorejant ella plana; 

   res no humilia el seu vol, 

   ni l’urpa, res no l’engavanya. 

   Només la Mare de Déu 

   la baixa d’aquella alçada, 

   només la Mare de Déu 

   fa l’àguila humil i mansa, 

   com tortoreta gentil 

   a la seva mà posada.            
Mn. Dídac Faig 

 

 
 

        Canteu,  canteu 

   Caderneres i pinsans 

   que el poeta acompanyàveu 

   en l’exili d’aquests món 

   I de lluny l’aconhortàveu, 

   repreneu el vostre plany, 

   I feu-ne un salm d’exultança 

   I canteu-lo al cimadal 

   prop del poeta i la Mare. 

   Sigui el Salm del dematí 

   del dematí i de la tarda 

   perquè tots, quan hi pugem 

   hi retrobem l’esperança. 

   la Pàtria que no mor, 

   que és replà de l’altra Pàtria      
 

 Mossèn Cinto 

 

A.G.P 
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TOTS SANTS, 1 de novembre -   

DIA DE DIFUNTS, 2 de novembre 

 
Tots Sants. Aquest dia, l'Església Catòlica celebra 
la festa al record dels avantpassats, que han 
portat una vida amb comportament totalment 
cristià i gaudeixen de la vida Eterna en presència 
de Déu. 
No és una festa pels declarats Beats i Sants per 

l'Església. Aquest reconeixement, va començar-la 

l'Església primitiva, època d'alt número de 
màrtirs,  que tenien cada un, un dia 

d'homenatge, saturant per acumulació el 

calendari. Aquesta festa tan arrelada al segle Vllè, 
va ser el Papa Gregori lll, que la va definir per tots 
plegats per a l´1 de novembre.  
Dia de Difunts. Commemoració del 2 de 

novembre, establerta per l'Església Catòlica, per 
recordar i homenatjar els fidels morts. Aquest 

dia el creients oferim sufragis, sacrificis i misses, 
per garantir la Vida Eterna dels difunts davant 
Déu. Es manté la tradició entre els fidels creients, 
inclòs famílies i persones distanciades de 

l'Església, de visitar els seus parents difunts als 
cementiris. 

Podem veure, la diferència de les dues 

commemoracions. Una festiva i l'altra de 

sacrifici. Però sempre pregant per 
l'apropament dels difunts davant Déu. 

Estem vivint una llarga pandèmia Covid19,que 
s'ha portat d'aquest món milers de persones. 

Moltes cristianes-catòliques i altres de diverses 
creences o agnòstiques.  

Demanem per tots, el perdó i la Vida Eterna en la 
presència de Déu !!! 
 

Francisco Baldrich 

 

 
 

 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

NOVEMBRE 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       

 
 

 
     

1 DMG Tots sants 

2 dll Fidels difunts 

3 dm St. Martí de Porres 

4 dmc St. Carles Borromeu 

5 djs Sta. Àngela de la Creu 

6 dvs St. Sever 

7 dss St. Pere Poveda i companys 

8 DMG XXII durant l'any 

9 dll Dedicació Basílica Letran 

10 dm St. Lleó Magne 

11 dmc St. Martí de Tours 

12 djs St. Josafat 

13 dvs St. Diego d' Alcalà 

14 dss St. Serapi 

15 DMG XXXIII durant l'any 

16 dll Sta. Margarida d'Escòcia 

17 dm Sta. Isabel d'Hongria 

18 dmc Dedicació Catedral Barcelona 

19 djs Dedicació Basílica Sant Pau 

20 dvs Beata Isabel Ferrer 

21 dss Presentació Mare de Déu 

22 DMG Crist Rei de l'Univers 

23 dll St. Climent 

24 dm St. Andreu Dung-Lac i companys 

25 dmc Sta. Caterina d'Alexandria 

26 djs St. Joan Berchmans 

27 dvs Beat Ramon Llull 

28 dss Sta. Caterina Labouré 

29 DMG I d'Advent  - St. Sadurní 

30 dll St. Andreu, apòstol 

   



 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) (no hi haurà missa amb la 

confraria de la Valvanera fins a nou avís) 
 

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  
(aquests serveis poden tenir restriccions causades per la normativa anti Covid-19) 

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 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/

