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Pandemia, Papa: dejémonos contagiar por el amor, no por el virus 
 
Pandemia como "tiempo de prueba y elección" 
En palabras del Papa, el pasado, el presente y el futuro 
de la humanidad. El coronavirus, como una tormenta -
y me viene a la mente la solemne oración del 27 de 
marzo pasado en la Plaza de San Pedro, el papa solo 

ante una plaza totalmente vacía- nos sorprendió a 
todos. Esta dramática situación desenmascara la 
vulnerabilidad del hombre, su inconsistencia y su 

necesidad de redención y cuestiona muchas certezas en 
la base de nuestras vidas. Esta pandemia nos ha 
colocado ante "interrogativos fundamentales sobre la 
felicidad" y "sobre el tesoro de nuestra fe cristiana". 
¿Dónde están las raíces más profundas que nos 
sostienen a todos en la tormenta?  ¿Qué es realmente 
importante y necesario? La "pandemia", escribe 
Francisco, "es una señal de alarma que nos lleva a 
reflexionar precisamente sobre esto. "Es un tiempo de 
prueba y elección para que podamos orientar nuestras 
vidas de una manera renovada a Dios, nuestro apoyo y 
nuestra meta. 

 

 

Escuchar el grito de los pobres y del planeta 
El Papa vuelve a llamar a todos a la "solidaridad" y al "servicio" contra la "injusticia global" y la 
indiferencia. De hecho, la emergencia nos hace comprender cuánto "dependemos de la solidaridad de 
los demás y nos empuja a servir a los que nos rodean de una manera nueva: "debemos ser sacudidos por 
la injusticia mundial", escribe, "para poder despertar y escuchar el grito de los pobres y de nuestro 
planeta tan gravemente enfermo". 

El contagio del amor, no la parálisis del miedo 
El inicio de la pandemia coincidió con el tiempo de la Pascua, hace notar el Papa, y de ahí viene el 
mensaje que ilumina el presente y el futuro y evita la parálisis: es el mensaje de la victoria de la vida 
sobre la muerte. "La Pascua - escribe Francisco - nos da esperanza, confianza y valor, nos fortalece en la 
solidaridad" y en la fraternidad. "El peligro de contagio de un virus debe enseñarnos otro tipo de 
'contagio', el del amor, que se transmite de corazón a corazón. Estoy agradecido por los muchos signos 
de disponibilidad a la ayuda espontánea y de compromiso heroico del personal sanitario, de los médicos 
y de los sacerdotes. En estas semanas hemos sentido la fuerza que provenía de la fe". 
En la Eucaristía encontraremos la fuerza para superar las dificultades 
Y a la fe en Cristo, se dedica el último pasaje del Prefacio. Francisco recuerda el "doloroso ayuno 
eucarístico" que muchos cristianos han experimentado debido al cese de las celebraciones públicas y la 
solución de emergencia de las transmisiones mediáticas, pero también subraya que ninguna 
"transmisión virtual puede sustituir la presencia real del Señor en la celebración eucarística".  De aquí la 
alegría por la reanudación de la vida litúrgica normal porque, escribe, "la presencia del Señor Resucitado 
en su Palabra y en la celebración eucarística nos dará la fuerza necesaria para afrontar los difíciles 
problemas que nos esperan después de la crisis". Y a toda la humanidad como Jesús a los discípulos de 
Emaús repite, como signo de esperanza para el futuro: "¡No tengan miedo! Yo he vencido a la muerte". 
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de febrer de  

2021: 

 
Intenció universal - Violència contra la dona 
Resem per les dones que són víctimes de la 
violència, perquè siguin protegides per la societat i 
perquè el seu patiment sigui considerat i escoltat. 
 
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 darrer dijous 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. 
 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Oblidats injustament 
(aquesta columna la dedico a les germanes Servent,  

que lluiten per una societat més justa per mitjà  
del Menjador Social Emmaús) 

 

 
Triar entre músics de la mateixa època és un 
tema difícil. Mozart va empetitir Salieri, 
Brahms era l'immortal, i no tant, Shumann o 
Mendelsson. Bach va passar per davant de 
Monteverdi, Hendel o Vivaldi... Hi ha qui diu 
que Bruckner era Mahler millorat... 
 
En el jazz cada aficionat també té les seves 
filies i fòbies: I aquí jo també vull afegir la 
meva subjectivitat. Vaig començar amb el 
jazz-rock de Herbie Hancock, Chick Corea, 
"Weather report"... A la fi, per acabar 
escoltant el jazz més clàssic i improvisat a 
partir de melodies romàntiques... 
I en el pop-rock crec que la tria ha fet oblidar 
injustament a Fischer-Z, Camel, Moody 
Blues, Ten years after. Level 42, 
Communards, Terence Trent d'Arby, Black 
Big Band, ... Estrangers o d'aquí, els quals no 
només mereixen bones vendes, sinó també 
"prestigi" i "etiqueta". 
 
 

Víctor García Toldrà 

 

  

BAPTISMES 
 

 Al me de gener fou batejat Bosco 

Gómez Olivé  

 Recordem que durant la Quaresma, 

excepte per causa de força major, 

no hi haurà baptismes. Els propers 

baptismes es deixen per a la 

celebració de la Vetlla Pasqual. 
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CORAL  ESTEL 
 

L´any present 2021 de moment ha començat 

amb silenci per part de les corals que no poden 

fer compatibles els assajos amb les 

recomanacions generals que ens transmet la 

Federació Catalana d’Entitats Corals a causa 

de l’estat de pandèmia general que a tots ens 

afecta.          Per tant ens sembla adient dedicar 

aquest espai a retre un petit homenatge a tots 

aquells músics dels que es commemoren 

aquest any aniversaris assenyalats del seu 

traspàs. 

 

Així podem recordar  que enguany es 

compliran 50 anys de la mort de Max Steiner i 

de Igor Strawinsky. Del primer recordarem 

varies bandes sonores de films d’aquella 

època, destacant la música de Lo que el viento 

se llevó.  Del segon recordem que fou un 

important creador de la música moderna i que 

a més dels seus famosos tres grans ballets i de 

la Simfonia dels Salms va posar música a un 

Pater Noster molt bonic, que la Coral Estel no 

ha cantat cap vegada  encara, tot i que si ha 

cantat moltes vegades els de Montserrat, 

germà Odiló, i el de Rimsky-Korsakov. 

 

També es compliran:  50 de la mort de Joan 

Manen músic i violinista excel·lent barcelonès, 

100 anys del decés de Camille Saint-Saens 

autor del famós Panis angelicus , la Oda a 

Santa Cecilia i més de 150 obres catalogades.  

400 anys del de Michael Praetorius del que 

hem interpretat varies petites obres delicioses i 

que ja vàrem glosar en un Veus anterior.                                          

I  també s’han de recordar  els 500 anys de la 

mort de Josquin des Prez considerat el mestre 

de música coral polifònica de referència del 

primer Renaixement. 

 

Preguem per a tots ells que el Bon Deu els 

tingui ben a prop i els agraïm els bons 

moments que tots nosaltres hem gaudit 

escoltant, cantant o interpretant les seves 

obres. 

 
 

VIDA CREIXENT 
 

 

La propera reunió dels grups de Vida 
Creixent: 

 Serà a Sant Eugeni el dijous 11 de febrer a 

les 17 h. 

 I al Pilar, el dimecres 10 de gener a les 

17'30 h.  

 
 

DIADA DEL MALALT 
Dijous 11 de febrer de 2021 

 

 Imposició de la Unció dels malalts a la 

parròquia de Sant Eugeni, a la missa de les 

20h del dijous 11 de febrer. (No cal cap 

inscripció). 

 Recordeu que al Pilar la Unció comunitària 

de Malalts es fa el diumenge VIè de 

Pasqua (Pasqua del malalt), que enguany 

serà el 8/9 de maig de 2021. 
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EL LLIBRE "LA PREGÀRIA DELS ANIMALS" del Enric 
Gelpí, l'ermità de Samalús  

Val la pena, la pregària d'aquests animals, que 
aprofiten la seva vida concreta, sovint no pas 
gaire feliç, per aixecar la seva pregària al Creador. 
Tant de bo, els humans , en sabéssim tant, de 
pregar, així. 

 

Aquí en van algunes : 

L' ABELLA 
Déu meu:  
No paro en tot el dia , vaig xuclant de flor en flor 
el dolç nèctar, tot volant. Un cop dins el rusc, 
segueixo feinejant i endreçant. Amb la cera 
que  jo faig , en fan espelmes per cremar davant 
vostre, Senyor. 
I amb la mel que he elaborat, endolceixen 
l'amarga vida. 
Doneu-me flors amb abundor, espígol, farigola i 
romaní. Per així treballar millor tot zumzejant. 
I si algun cop deixo anar alguna fiblada, no m'ho 
compteu, Senyor. Amén. 
 

EL LLOP 
Déu meu: 
Malgrat que Francesc d'Assis em va amansir, he 
tornat a les maldades, és que els homes no,paren 
d'entuixegar-me i me'n surto com puc. 
Jo no voldria atacar el xai, ni l'oca, ni el cabrit, 
però com ho haig de fer, si l'herba no m'agrada? 
Doneu-me temprança,i ja que un dia em tractaren 
com un germà, sàpiga de nou trobar l'equilibri 
adient, per no fer mal a la gent. Amén. 
 
EL PAÓ  
Déu meu: 
Ja sé que soc vanitós, però qui no ho seria amb 
aquest ventall de plomes que m'heu dat?  
I mira que en son, de boniques quan les desplego i 
les ensenyo amb tota la,seva formosor. Us heu 
entretingut a pintar-me amb tants bonics colors , 
que en contemplar-los la gent, sols saben fer 
admiracions. 
Si jo camino per terra i en prou feines puc volar, 
sóc capaç per la meva bellesa, d' atraure tant 
admiració, com serà la vostra bellesa i grandesa 
que m'ha fet? 
Que aprengui que la glòria d'aquest món poc dura 
i busqui la glòria de dalt, que aquí tot en pols es 
converteix, i allà mai res no fineix. Amén. 

 
LA SARDINA  
Déu meu: 
Vaig trista per l'immens mar, esquivant la xarxa i 
l'ham i tot altre parany. Però així que em descuido, 
ja m'han pescat, i de mi sols queda l'espina, la cua 
i amb una mica de sort, el cap. 
Recordeu-vos que quan fareu totes les coses, em 
fareu petita i lleugera i a la mar em vàreu confiar. 
Que arribi per fi aquell dia que, ja no hi haurà 
paranys, ni xarxes ni hams, sinó sols aigües netes i 
fresques i algun cuquet, per anar menjant. Amén 
 
Aquesta és una mostra dels 51 animals que Enric 
Gelpí ha seleccionat com a orants al seu llibre: LA 
PREGÀRIA DELS ANIMALS  
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"Rosa Deulofeu":  
 

Amigos parroquianos: hace unos días Mn. Jesús ofreció la misa por Rosa Deulofeu. Al salir de 
esa misa íbamos juntas Rosa Arisa, Chon y yo, y comentábamos: ¿Quién debe ser Rosa 
Deulofeu? Una decía que sería del barrio, otra que una señora que venía a misa... pero a mí me 
sonaba de muchísimo. Al llegar a casa ya se me habían despejado las dudas.... nada más y nada 
menos que "Rosa Deulofeu", la delegada de juventud de la Diócesis de Barcelona, y que tiene 
abierto y en marcha un proceso de canonización (Hoy día ya es Sierva de Dios). 
Además, cuando murió en enero de 2005, yo daba catequesis en un pueblo cerca de Vilafranca 
del Penedès, y puse su fotografía en mi sala de catequesis... y les dije a los demás que desde 
aquel día aquella sala se llamaría "Sala de Rosa Deulofeu". ¡Cómo no acordarme! 
Venid al Rosario, amigos parroquianos, que lo rezamos cada día al acabar la misa, siguiendo el 
rezo de los seminaristas de Barcelona.  Dedicamos el Rosario por todos los enfermos de la 
parroquia. 
 

Margarita Portabella 
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FLORENCE  NIGHTINGALE 
 

Potser que n’hagueu sentit parlar en alguna 

ocasió, però en aquest llarg temps de la 

pandèmia de Covid-19, hem de agrair-li la seva 

tasca com la persona que va ser decisiva en la 

formació, dels estudis d’infermeria, pensant en 

les nostres abnegades infermeres que tant bé 

cuiden els malalts!!! 

Florence Nightingale, fou una infermera, 

escriptora i estadista britànica, considerada 

precursora de la infermeria  professional 

moderna i creadora del primer model 

conceptual d’aquests estudis, amb els  que va 

aplicar els seus coneixements de matemàtiques 

i estadística a la epidemiologia i la sanitat. El  

1860 va crear la seva primera escola 

d’infermeria laica al món a l’Hospital Saint 

Thomas a Londres, actualment integrat Al 

King’s College. Va rebre la Royal Creu Roja de 

mans de la reina Victòria, el 1883 i diverses 

condecoracions i reconeixements per la seva 

tasca en vers la cura dels malalts. 

Nasqué en una família britànica de classe alta i 

anglicana a la Vil-la Colombaia de Florència 

(Itàlia) i li posaren el nom de la seva ciutat 

nadiua, que era la capital del Gran Ducat de 

Toscana, el 12 de maig de 1820. Inspirada pel 

que ella cregué una crida de Déu, anuncià el 

1844 la seva decisió de dedicar-se a 

l’infermeria. Aquesta decisió era un 

desafiament pels convencionalismes de l’època 

on la dona era destinada a ser esposa i mare. 

Malgrat l’oposició de la mare i la germana va 

aconseguir formar-se com a infermera. Va 

viatjar a Roma on va conèixer, un jove polític 

Sidney Herbert, que anys més tard va ocupar la 

Secretaria de Guerra amb qui inicià una amistat 

que fou decisiva en els seu projectes gràcies al 

seu recolzament. El 1850 va visitar la 

comunitat luterana de Kaisewerth on va veure 

com el seu pastor i els ajudants treballaven 

pels malalts i els marginats i amb qui va rebre 

una formació mèdica que fou indispensable 

més endavant. 

La seva contribució més important fou a la 

Guerra de Crimea. Quan va saber de les 

terribles condicions dels ferits, gràcies a la seva 

amistat amb Herbert que coneixia els 

problemes del exercit va facilitar el trasllat de 

Florence i un equip de 38 infermeres 

voluntàries, a Selimiye el 21 d’octubre de 1854, 

la base d’operacions britàniques a l’imperi 

Otomà. Allí es trobà amb la realitat dels soldats 

que rebien un tractament gens adequat per 

part del metges, tenien poc recursos mèdics, la 

higiene era pèssima i les infeccions fatals i el 

menjar poc adequat. Durant primer estiu de la 
seva estança moriren 4.077 soldats, deu 

vegades més per tifus, colera i disenteria que 

per ferides de guerra, les males condicions de 

l’hospital per gran quantitat de gent, els 

pèssims desaigües i la falta de ventilació. Es va 

fer una neteja i ventilació del hospital i la 

mortaldat va baixar molt. 

Un article publicat al The Times el 8 de febrer 

de 1855 deia que Florence era un àngel pels 

ferits, a plena nit passejava per les llargues 

sales observant i donant confiança als soldats 

amb una llàntia a la mà i aquests li agraïen la 

seva visita. Des de llavors va ser coneguda con 

“La dama de la llàntia” 

En tornar de Crimea és va crear un “Fondo 

Nightingale” per l’ensenyament d’infermeres i 

el 1859 Florence disposava de 45.000 lliures 

amb el que va fundar a l’hospital de St. Thomas 

el “Nightingale Training School”. Les primeres 

infermeres començaren els seu treball  el 1865 

i l’hospital Real de Aylesbury  fou dissenyat per 

Florence convertint-se en el primer hospital 

civil en incorporar millors   condicions: 

l’amplada de les escales, el sistema de 

ventilació, les espaioses sales etc. 

El 1859 va publicar un llibret “Notes sobre 

infermeria: què és i què no és” que va servir de 

base pels estudis d’infermeria que encara avui 

és considerat com la introducció a la infermeria 

moderna. 

Florence va dedicar la resta de la seva vida a 

promoure aquesta professió organitzant-la de 

forma moderna i expandir-la per Irlanda, 

Anglaterra, Estats Units, Japó, Austràlia, etc.  

Cap el 1882 les seves infermeres tenien forta 

presencia en el mon sanitari. Algunes foren 

comadrones al hospitals més avantguardistes 

de Gran Bretanya i Austràlia. No es va casar 

per dedicar-se a la causa de la sanitat.   

Florence Nightingale morí el 13 d’agost de 1910 

als 90 anys a Londres. Van oferir als seus 

familiars sepultar-la a l’Abadia de Westminster, 

i ho declinaren i està enterrada al cementiri de 

l’església de St. Margaret a East Wellow, 

Hampshire. Avui en dia la seva tasca per 

l’infermeria encara és molt present.    

                                                                                                                                 

Montse Carreras 
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ESCLETXES DE LLUM 
 

Agnès, verge i màrtir 

16 gener 2020 

Hebreus 6.10-20, Mc. 2,23-28 

 

“El dissabte ha estat fet per l’home. No 

l’home pel dissabte”. La resposta a necessitats 

bàsiques és més important, que cap altra cosa. 

Primer és la persona humana. Els bens 

essencials com menjar i beure, són de primera 

necessitat, més que el cinema,  o el teatre o el 

futbol. Podem demanar la gràcia d’un bon 

discerniment per destriar el que és 

imprescindible i el que és necessari, 

perjudicial al que és gust o caprici. A vegades 

el compliment extern i material de la llei pot 

fer mal al ser humà. Ens ha portat alguna cosa 

bona la pandèmia de la Covid 19 a la 

humanitat?. Des de les Malvines fins a la 

Xina.! No sempre el sentit comú  és el més 

comú dels sentits, ja massa sovint escasseja!  

Jesús, el fill de l’home, que és també el 

Messies, l’amo de la Llei, del dissabte i del 

temple Ho creus això!. Santa Agnès 

intercedeixi per nosaltres  
! 

 

Pere Boixaderas 

   rector emèrit 

 

 
 

 

 
 

Dimarts 29 desembre 2020 

Cinquè dia de la octava de Nadal  

Lluc 46– 2c 

 

Serà així una bandera discutida?  

O una pedra d’escàndol? 

O un signe de contradicció? 

El Messies a favor o en contra? 

Ens pregunta i ens interpel·la 

El vell Simeó,  tot fixant-se en les profecies 

d’Isaïes. Vet-aquí que el pas del temps ha 

confirmat aquella divisió entre els homes: fe i 

indiferència, Indiferència que no és sobretot 

ateisme combatiu sinó agnosticisme, com si 

diguéssim: Deu ha mort, Déu  no existeix, Deu 

ha passat de moda . 

El bon anunci de la fe amb obres ens empeny 

 
 Pere Boixaderas 

rector emèrit 
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Experiència de FAMILIA CRISTIANA 
 
Començo aquest escrit, recordant que aquest mes 
celebraré el 99 aniversari, si Déu vol. La meva 
col·laboració en VEUS, és des de que es va iniciar a la 
nostre Parròquia del Pilar, en diverses etapes, sempre 
amb el mateix objectiu, d'informació i difusió de 
missatge cristià. 
 
He procurat sempre, tractar temes interessants per ser 
millors cristians en cada circumstància . Darrerament 
que la meva mobilitat física es reduïda, principalment 
soc informat per premsa ,Tv, i amb  xerrades de temes 
d'actualitat  amb els quatre fills i famílies (nores, néts, 
besnéts), que m'acullen els dies festius. Periòdicament, 
cadascú, expressa i comenta les seves experiències 
professionals i socials. A vegades tenim debats, 
d'opinions de diferents generacions. Enriqueix a tots. 
Estic molt agraït i sembla que tots ells  satisfets/es de 
l'ajut que fan. Gràcies a Déu i família.¡¡¡¡ 
 
Per què aquesta introducció? Perquè amb la meva 
estimada esposa Lolita, que ens va deixar fa tretze 
anys, i segur està a la vida eterna amb Déu, vam iniciar 
una família amb quatre fills, que han ampliat a una 
família fantàstica. Com a veterà avi/besavi, segueixo  
transmetent  els valors cristians a les noves 
generacions.  Com a detall, quina satisfacció, veure 
com es manté a les llars familiars, la tradició del 
Pessebre, presidit pel Naixement, amb les imatges 
representant l'Infant Jesús, la Verge Maria i Sant Josep,  
icona de la primera família cristiana.   
 
La família és la institució natural primària i cèl·lula 
bàsica de la societat civil i religiosa. Amb la història, els 
elements han evolucionat bastant, des de la família 
patriarcal i jeràrquica a l'actual que ha evolucionat, a 
vegades trencant alguns esquemes bàsics dels principis 
del concepte cristià. Però, també he de dir que, durant 
els darrers Nadals, amb restriccions Administratives i 
Sanitàries per protegir-nos de la pandèmia covid19, es 
limitaven les reunions familiars a mínims i va haver una 
pressió de la majoria de la societat, lluitant per 
aconseguir més llibertat de mobilitat i número 
d'assistents a la reunió tradicional familiar anual. Amb 
aquest comentari, no vull aprovar el no-cumpliment 
dels protocols obligats, valoro l'afany per complir amb 
la tradició de trobada familiar Nadalenca.  
 
Els que som convençuts de la família cristiana, sota els 

principis de caritat-amor, segons Jesucrist va predicar, 

hem de continuar ser referent a la societat civil amb 

valentia, transmetent la felicitat que ens aporta a les 

nostres famílies la presència del Senyor Misericordiós.  

     Francisco Baldrich 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

FEBRER DE 2021 
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 

       

1 dll St. Cecili 

2  dm 
Presentació del Senyor. 
Candelera 

3 dmc St. Òscar 

4 djs St. Federic, abat 

5 dvs Sta. Àgueda 

6 dss St. Pau Miki 

7 DMG Vè durant l'any 

8 dll Sta. Josefina Bakhita 

9 dm St. Miquel Febres 

10 dmc Sta. Escolàstica 

11 djs Mare de Déu de Lourdes 

12 dvs Sta. Eulàlia 

13 dss Sta. Engràcia 

14 DMG Viè durant l'any 

15 dll St. Claudi 

16 dm Sta. Juliana 

17 dmc DIMECRES DE CENDRA 

18 djs St. Eladi 

19 dvs St. Conrad 

20 dss Sta. Amada 

21 DMG I de Quaresma 

22 dll Càtedra de St. Pere 

23 dm St. Policarp 

24 dmc St. Modest 

25 djs St. Cesari 

26 dvs Sta. Paula Montal 

27 dss Sta. Honorina 

28 DMG II de Quaresma 

   



 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) 
 

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 urgents) tel. 93 202 06 96 
Tel. Esperança: 93 414 48 48 
St. Eugeni: P. Fermín Martínez  
 

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 
- Orientació laboral els dijous a les 17h 
 

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/

