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La Fundació Emmaús us desitja un any 2021 ple de benediccions. 
 

Volem recordar l'any 2020 marcat per la pandèmia de la Covid-19, que ha posat a prova a la 

humanitat. Des del Patronat d’Emmaús, amb l’ajut de voluntaris i col·laboradors, ens hem 

innovat reinventant-nos, buscant en cada moment la millor solució per continuar la nostra missió 

d'estar al costat de les persones vulnerables, fent-los arribar aliments, neteja, medicació....molt 

necessaris, però, sobre tot, un acompanyament pròxim amb els mitjans possibles intentant 

disminuir el sofriment  i la por compartits per tothom, en especial persones grans o que viuen en 

solitud. 

 

En moments de reptes grans, com els que hem viscut i que ens posen a prova, aflora tot el que les 

persones porten a dins i allò en el que creuen. 

 

Com ens diu el Papa Francesc, la solitud és una forma de pobresa molt dura. També, amb 

l'encíclica Fratelli Tutti, ens parla de la nostra societat “híper accelerada”, que no tolera la 

lentitud i no té temps per l'escolta, tan necessària per a les persones que se senten soles; una 

societat “polaritzada” que descarta els vells, els malats, els pobres.... Posant l'exemple del bon 

samarità, ens parla d'una humanitat ferida amb falta d'esperança, (“gramàtica de l'esperança”). 

 

Tots ens hem sentit molt vulnerables i més que mai hem necessitat ser resilients, creatius i, més 

que solidaris, misericordiosos. Sant Agustí ens diu que la misericòrdia és quan la misèria aliena 

ens toca i ens sacseja el cor (patir amb l'altre). Ser compassiu és molt més que ser solidari, i el 

món necessita persones compassives i misericordioses. 

 

També ens diu el Papa Francesc, que la misericòrdia va més enllà de la llei (“la justícia es la 

carícia de Déu”). En aquest sentit, Emmaús somia amb un món més misericordiós i amb força per 

continuar lluitant, entre tots, pels reptes que ens depara el futur.  

 

Desitgem que aquest patiment ens faci millors persones, conscients que junts som més forts i que 

així arribarem més lluny. La nostra obsessió es no oblidar a ningú, emprant  l’esforç i els recursos 

necessaris. 

 

La família Emmaús està oberta a tothom i us invitem a col·laborar amb nosaltres, i us desitgem el 

millor per aquest any 2021 que iniciem.  

 
 
 
 

Rosa M. Servent Pedescoll 
Vicepresidenta 
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de gener de  

2021: 
Per a l'evangelització: La fraternitat humana. Que 
el Senyor ens doni la gràcia de viure en plena 
fraternitat amb germans i germanes d'altres 
religions, resant els uns pels altres, oberts a 
tothom. 
 
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. 
 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Camp Nou 1988 
 

Amnistia Internacional va aplegar al 1988 al 
Camp Nou a "Yousoou n'dour", Tracy 
Chapman, El último de la Fila, Sting, Peter 
Gabriel i Bruce Springsteen Tot farcit de 
figures de la música d'aquells anys. Ho 
podríem batejar com un "concert de 
confiança", i no podia decebre. 
Crec que el preu era de 4.000 pessetes 
antigues... I sí, no va decebre! 
Tracy Chapman, cantautora, molt bé! 
Youssou n'dour, molt popular en aquells 
anys, en el seu millor moment! El último de 
la fila era el grup local convidat dins la gran 
gira mundial d'Amnesty; i molts estimats 
pels afeccionats. I va ser destacable que entre 
grup i grup no ens fessin esperar gaire 
temps. El Camp Nou estava ple a vessar. Fins 
i tot s'ocupava l'espai de gespa aquella nit! 
Sting, Peter Gabriel i el Boss (Bruce 
Springsteen) van haver de comprimir, 
cadascú, el seu repertori; però la gent vam 
quedar encisats (i després de 6 hores, una 
mica esgotats). Poso èmfasi en la cançó de 
Sting: "They dance alone" (homenatge a las 
madres de Mayo, argentines), interpretada 
m tot cor i intenció. No va fer versions de 
"The police", el seu repertori era propi, i amb 
una graan qualitat instrumental per cada 
membre de la banda. 
Peter Gabriel ca aconseguir moments 
màgics: "Sledgehammers", "Shock the 
monkey", "Biko"... Potser el seu so no tenia 
prou nitidesa en un estadi tan gran. I 
finalment, Bruce Springsteen que va cloure 
la vetllada, amb interpretacions clares i 
rotundes dels seus èxits... Era a principis de 
setembre. Una nit solidària, una nits de tots, 
una nit on tothom va posar "esperit"!!! 
 

Víctor García Toldrà 
 

 

  

BAPTISMES 
 

 A St. Eugeni, propera celebració 

comunitària el dissabte 16 de gener 

a les 18h. I preparació el dilluns 

anterior, 11 de gener a les 20h. 

 Al Pilar, segons demanda i 

disposició. 
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VIDA CREIXENT 
 

Vida Creixent és un moviment senzill on tothom és 
benvingut on es pot col·laborar segons les 
possibilitats. Un moviment alegre, generós, i 
esperançat. On tots som necessaris per posar-nos 
al servei de l’església i la societat. 
Per això hem d’estar a punt per anar formen una 
comunitat cada vegada més visible per la comunió 
dels uns amb els altres i per l’amor envers tothom. 
Estar a punt per ser testimonis perquè els homes i 
dones que ens envolten retrobin l’Església de 
Crist. 
Estar a punt per animar que els nostres germans i 
germanes sàpiguen descobrir enmig de la vida la 
presencia del Senyor. 
Aquestes són les nostres prioritats. 
Tota comunitat creient és com una gran família on 
saps que parles i ets escoltat on saps acollir 
l’experiència de vida dels altres, experimentem 
que Jesús ens estima i ens ensenya estima.   
 

Amèlia Inglés   
 

La propera reunió dels grups de Vida 
Creixent: 

 Serà a Sant Eugeni el dimarts 12 de gener 

a les 17 h. 

 I al Pilar, el dimecres 13 de gener a les 

17'30 h.  

 
 

CORAL  ESTEL 
 

Benvolguts feligresos seguidors de la Coral 

Estel.  Aquest any no hem pogut celebrar junts 

cap concert de Nadal ni tampoc els cants de la 

missa del pollet degut al Covid-19  que tant 

ens costa de foragitar.  Confiem que els 

Senyor ens il·lumini per trobar mesures 

eficaces que redueixin aquesta pandèmia que 

en certa manera ens recorda les plagues de 

l’Antic Testament.  Davant aquesta absència 

de nadales he pensat que les podríem 

compensar lleugerament recordant dues lletres 

de cançons de Nadal populars catalanes, que 

estan al nostre repertori i que en general no 

són de les més habitualment cantades.  A més 

el mestre Miquel Saladrigues així com tots els 

cantaires de la Coral Estel els desitgem un 

millor i venturós Any Nou 2021 !! 

 

MIRA  QUINA  RESPLENDOR         
Música i lletra de Frederic Mompou 

 

Nit de Nadal, nit santa i lluminosa, anem 
pastors pel camí de Betlem, 
Cantem plegats cançons i danses al nen Jesús 
que aquesta nit és nat, tot dient-li així: 
 

Mira, mira, mira quina resplendor al 
teu voltant, Senyor    (tornada) 

 

Els tres bons reis amb desig d’adorar-lo, de 
l’Orient han fet un llarg camí; 
Li porten or, encens i mirra, clavells i roses, 
perles i rubís, tot dient-li així: 
 
Glorifiqueu aquesta humil naixença del Fill de 
Déu que a tots vindrà a salvar 
Junt amb l’amor, la pau ens porti amb 
l’esperança de l’eternitat, adorem-lo tots 
dient-li així: 

 
 

NON, NON, NONETA. 
Popular catalana harmonitzada  

per Antoni Pérez Moya 

 

Non, non, noneta, el meu fillet té soneta.  
No es pot adormir i la Mare de Déu li farà un 
coixí, non, non  
La Mare de Déu quan era xiqueta anava a 
costura i a aprendre de lletra 
L’àngel li va entrar per la finestreta: Déu vos 
guard Maria, de gràcia sou plena.  
En tindreu un Fill serà fill de Verge, es dirà 
Jesús, Rei de Cels i Terra. 
Non, non, non, non noneta el meu fillet té 
soneta, no es pot adormir, non, non. 
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Sobre aquest relat de l' evangeli de St. Mateu 2, 
1-12. Sempre hi ha hagut curiositat per intentar 
saber quina mena d'astre va guiar als Mags des 
del punt de vista astronòmic. 
Primer els artistes pintaven l'adoració dels Mags 
amb una estrella i no va ser fins  a principis del 
segle XIV que Giotto va afegir-li una cua, potser 
influenciat per la visió del cometa Halley en la 
seva reaparició periòdica de l'any 1301. Sigui com 
sigui a partir de llavors l'estel de Nadal sempre 
s'ha representat en totes,les manifestacions 
artístiques i en els nostres pessebres, amb una 
cua  que caracteritza als cometes. 
 
No és aquesta l'única explicació n'hi ha d'altres 
igualment  raonables i així hi ha científics que 
creuen que podria tractar-se d 'una conjunció 
planetària extremadament pròxima entre Júpiter i 
Saturn, els dos planetes gegants del nostre 
Sistema Solar, que es devien trobar durant 
aquells dies molt junts, creant així una visió d'un 
punt de llum semblant en aparença a una estrella 
molt lluminosa. Aixó concordaria amb els fets 
descrits en l'evangeli si l'esmentada conjunció ho 
fes també amb el sol. En ocultar-se ambdós 
planetes darrera el Sol aixó explicaria, la 
desaparició i aparició descrita en l 'evangeli. 
També enguany hem vist aquesta conjunció 
planetària! 
 

  

Sigui el  que sigui sabem que un estel representat 
amb una cua lluminosa en la nit fosca de Palestina va 
guiar als Tres Mags fins a la coveta, allà ells 
agenollant-se amb fe senzilla perquè han trobat Déu. 
 

Que com els Mags sapiguem i puguem trobar a 
Déu!  
S'ha fet fosc aquest any que deixem!  
Que el proper 2021 , l'estel que va guiar als Mags 
ens dissipi les angoixes i els neguits. 
Que sobreïxi de llum per il·luminar en aquest món 
que fa massa temps que va a les fosques i 
ensopega i s'entrebanca sovint  
Que l'ESTEL ens il·lumini i deixem-nos enlluernar.  
desaparició i aparició descrita en l 'evangeli  
També enguany hem vist aquesta conjunció 
planetària. 
Sigui el  que sigui sabem que un estel representat 
amb una cua lluminosa en la nit fosca de Palestina 
va guiar als Tres Mags fins a la coveta, allà ells 
agenollant-se amb fe senzilla perquè han trobat 
Déu.  
  

 
 
Que com els Mags sapiguem i puguem trobar a 
Déu!  
S'ha fet fosc aquest any que deixem!  
Que el proper 2021 , l'estel que va guiar als Mags 
ens dissipi les angoixes i els neguits. 
Que sobreïxi de llum per il·luminar en aquest món 
que fa massa temps que va a les fosques i 
ensopega i s'entrebanca sovint. 
Que l'ESTEL ens il·lumini i deixem-nos enlluernar.  
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"Allí, en Belén":  
 

Amigos parroquianos: tenemos ante nosotros las bellas imágenes del Belén que nos sugieren 
muchas cosas: la visita de los pastores, de los Magos de Oriente, etc... Pero también los cánticos 
de alegría de los ángeles en el cielo, en el que brillaba la preciosa estrella de Belén. 
Pero cuando acaba toda esta alegría, veos a José y María empaquetando todo, a prisa y 
corriendo, para poder huir con presteza. Salen a hurtadillas de Belén para pasar inadvertidos. 
¡Pues pueden matar al niño! 
O sea, que emigraron rápidamente y llegaron como refugiados a Egipto. ¡Son emigrantes y 
refugiados! Y éste es aún un problema muy actual. Cada día lo vivimos en los medios de 
comunicación. 
Hermanos: si no podemos arreglarlo, al menos tenemos un buen consuelo en nuestras 
plegarias. Recemos por ellos, por todos los refugiados, para que puedan encontrar una buena 
solución a su situación. 
Os deseo un ¡feliz Año Nuevo! 

Margarita Portabella 
 

      
 

! 
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ORDENACIÓN DIACONAL DE 

Mn. Fernando de Valdivia: 
 
El pasado domingo día 13 de diciembre, en la 
Basílica de Santa María del Mar, fue ordenado 
diácono permanente al servicio de la Iglesia de 
Barcelona, Mn. Fernando de Valdivia, feligrés de la 
Parroquia de Sant Eugeni. 
           ¡Demos gracias a Dios!  
Y deseamos a Mn. Fernando un ¡feliz ministerio 
diaconal, lleno de aciertos y frutos en el Señor! 
 

 

 

CATEQUESIS PARROQUIAL 

 

 En MD del Pilar, todos los lunes 

lectivos a las 18h. 

 En Sant Eugeni, todos los lunes, 

martes y miércoles a las 18h. 

 El lunes 11 de enero empieza la 

catequesis. 

.  
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REUNIO D’ALT NIVELL 
Si no recordo malament cap a finals de juliol en 

una parada de Bus i sobre el banquet per 

asseure’s  vaig trobar un parell  de llibres, dels 

que la gent deixa per si algú els vol agafar i 

llegir. Un em va cridar l’atenció era de mides 

petites i unes 90 pàgines, amb tapes de cartró 

rosades i el seu autor era en Pere Calders i el 

títol “Contes de Nadal” editat per la Diputació 

de Barcelona. I sense pensar-ho el vaig agafar. 

Estava perfecte, net i com si ningú l’hagués 

llegit. Conec la literatura, tan sorneguerament 

crítica, divertida i irònica de Pere Calders, però 

aquests contes mai els havia llegit i em van 

cridar l’atenció per conèixer que ens en diria 

l’autor sobre aquest tema. Hi ha set contes 

curts, alguns sobre Nadal i altres sobre la festa 

de Reis, opino que tots són genials i d’una una 

gran imaginació. N’he triat un d’aquests per 

explicar-vos-el, naturalment resumit i perquè té 

moltes connotacions amb l’actualitat i al 

rerefons hi apareix el tema del consumisme. 

Planteja una situació absurdament real. Els tres 

Reis d’Orient i el Pare Noel, convertits en 

executius, es reuneixen a un hotel de la Costa 

Brava, de la mà d’una agència de relacions 

públiques, amb l’objectiu d’arribar a un acord 

sobre la manera com actuen ja que es fan la 

competència, i això no els beneficia a cap d’ells 

i tractar també dels problemes  que els afecten, 

tot amb un respecte absolut.   

Es tracta d’una trobada empresarial, un 

“holding” com l’anomena Calders, entre els 

tres Reis i el pare Noel, conscients tots ells, que 

el seu mercat és limitat i que la competència  

com ja he dit, no els beneficia a cap d’ells. I per 

què no? de fet per què no s’haurien de reunir 

els principals representants de la distribució de 

joguines i alegries infantils i ara també 

d’adolescents, pares, avis, tiets, amics etc. I, a 

més, fer-ho ben fet, com les institucions 

serioses que són: contractant una agència per a 

que organitzi la reunió i trobant-se en un 

territori neutral, un indret allunyat del Pol Nord 

gèlid, del pare Noel i de les terres càlides 

d’Orient: a la costa catalana. On si no? 

La reunió comença amb retard: el pare Noel, 

que quan no treballa estiueja a Miami, s’ha vist 

involucrat en una amenaça de bomba en un 

aeroport americà que ha endarrerit el seu vol. 

Mentrestant els tres Reis, vestits de paisà, per 

no cridar l’atenció, gaudeixen d’un parell de 

dies de visites per la esplèndida Costa Brava, 

tractats com executius d’empreses importants. 

 

Quan per fi quan es reuneixen sense traductors, 

els quatre parlen tots els idiomes, Gaspar pren 

la paraula i planteja la situació i proposa  que 

estaria bé programar la seva feina amb un sentit 

comú de conjunt, no  repartir-se el mercat 

perquè li repugnen els conceptes materialistes. 

El Pare Noel, que està més preocupat pel tema 

de les recriminacions que li fan i espera que els 

Reis també: que l’alegria només arriba als nens 

que gaudeixen de bones situacions 

econòmiques, i que es van tornant insensibles 

per excés de joguines, mentre d’ altres infants 

en situacions de pobresa i al tercer món estan 

patint gana. Noel molt enfadat i nerviós, els 

planteja una solució: “tots som grans, molt 

grans i ja va sent hora de jubilar-se i deixar als 

infants de tot el mon un missatge, recomanant 

que escriguin les cartes als Ministres 

d’Economia, que també prometen miracles, 

però no en fan mai cap... així sabran el pa que 

s’hi dona” 

 

Els Reis com que van veure molt esverat al 

Pare Noel, proposen suspendre la reunió i més 

endavant fer-ne una amb un únic tema a l’ordre 

del dia: el punt de vista i la proposició de Noel, 

i mentrestant podran pensar-hi a fons i donar 

una resposta més equilibrada. 

 

Sembla que ho van fer així, però no en sabem 

res de segur. Nosaltres encara estem esperant 

un comunicat oficial definitiu... 

                                                                                                                                    

Montse Carreras 

 

Ssss!, un bon consell meu: Nens i nenes de 

moment podeu continuar enviant cartes al Pare 

Noel o als Reis Mags, segons la vostra 

preferència!!!  Jo ho seguiré fent... 
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Garbuix català religió, avui 

Anècdota sobre les paràboles 

 
L’any 1972, encara vicari de Sant Just i Pastor, 

vaig entrar a l’IPSE per fer classes de religió 

catòlica. 

Vaig acabar la llicenciatura de llengua de llengües 

romàniques secció hispàniques, subsecció llengua 

catalana, em van designar cuidar-me de la llengua 

catalana per tota l’escola amb d’altres professors, 

tot subvencionat per Omnium Cultural, vam 

impartir gratuïtament i per a tots.  

Va ser anys després que entrés en el 

currículum dels alumnes que vaig donar classes a 

ESO i batxillerat amb algun altre professor titular, 

degudament homologat(da) el títol de romàniques 

a llengua catalana, un dels llibres  sinó el primer, 

es deia Avui. Heus aquí l’embolic. Una de les 

darreres lliçons era Paràboles referint-se a aquest 

gènere literari. Me’n vaig assabentar un temps 

després que una comissió de pares van anar a 

queixar-se a la direcció. La denúncia era que el 

Pere, Mn. Pere a l’hora de donar classe de català 

donava religió. El tema era Paràboles. L’Enriqueta 

Capdevila molt  encertadament va fer portar el 

llibre de text corresponent i els pares van 

comprovar que a l’acabament del curs hi havia una 

llissó amb el nom de Paràboles. Els pares van 

quedar xescats i cua entre cames van marxar. Així 

es va aclarir el garbuix. Deu n’hi do! 

 

Pere Boixaderas 

   rector emèrit 

 

ESCLETXES DE LLUM 
 

15 setembre 2020 

Mare de Déu dels Dolors 

 
Aquest trosset de l’Evangeli de Joan el trobem en 

el 4 evangeli, no en els sinòptics,  

Per qualsevol mare el fill i el misteri del qual  

s’espera el millor esdevenidor possible. Per Maria, 

que des del primer moment  va haver de fer  

l’exercici de creure era encara més incert aquell 

esdevenidor perquè ben aviat va percebre que la 

missió del seu fill seria una contradicció per a 

molts creients. Ella que s’havia ofert a ser la 

serventa, que a qui servia era a tota la humanitat, 

que desitjava ser alliberada del pecat i va acceptar  

que la humanitat fos el bressol de la divinitat. 

T'agraïm Maria la teva generositat. 

 

Gràcies al bon Deu són donades! 

 

 
 

Dimarts setmana 17 

Estem gaudint del discurs de les paràboles que es 

troben en els sinòptics, tanmateix Mateu 

s’expansiona explicant el sentit de la paràbola del 

sembrador en detall.  

Alguns punts:  

1) Gran pedagogia de Jesús, explicant amb 
paraules clares i entenedores el misteri 
del Regne; lliçó magistral.  

2) Saber destriar la bona llavor i els peixos 
bons i dolents 

3) Tenir paciència o si voleu resiliència per 
esperar el creixement de la  

llavor  i els moments i llocs de la pesca.  

4) No tallar-ho tot 
5) No jutjar ni fer-ho abans d’hora 
6) Ja el Senyor ho farà i els àngels separaran 

els bons dels dolents 
7) Qui tingui orelles que escolti: Així és el 

misteri del regne de Déu, per tots i 
barrejats. 

Pere Boixaderas 
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ANY NOU 2021, VIDA NOVA? 

Després d'un any 2020, que desapareix deixant a 

moltes persones en situació adversa a nivell 

sanitari, amb finals dramàtics i econòmics, 

extensius a tot el País, apareix el Nou Any.  

Ara, segons el calendari cristià-occcidental, 

promulgat pel papa Gregori XIII el 24 de febrer del 

1582, iniciem el Nou Any 2021, amb por, tristesa i 

incertesa, afectats pel que estem vivint durant 

molts mesos. Un panorama fosc, pel recent rebrot 

de la covid19, afectant a moltes famílies i 

persones del nostre entorn. L’economia fatal en 

general i principalment  pels més febles. Això, ha 

afectat a la celebració tradicional del Nadal. Si, la 

part consumista, però no la espiritual. 

Arriba una vacuna aconseguida contra rellotge, 

per moltes institucions científiques de tot el món, 

que sembla que pot frenar la pandèmia, però no 

tenim garanties de que el covid19, es pugui 

allunyar per sempre. Afortunadament, s'ha 

treballat compartint esforç. Prenem nota i 

continuem.  

Davant d'aquesta situació, el cristians que estem 

actius amb ajudes varies, reforcem l'oració a Déu, 

pregant la seva misericòrdia. Crec, que persones 

distanciades de l’Església, patint el drama actual, 

han entrat a aquest mon de pensament espiritual i 

acció, pregant a Déu. Alentim arreu, la confiança 

amb Déu, suplicant per la seva misericòrdia.  

Per les necessitats d'ajut material econòmic,  

hem de continuar aportant el que puguem 

cadascú, a les entitats com Càritas, Banc 

d'Aliments i altres institucions altruistes, que 

estan complementant la falta d'ajut 

imprescindible de les Administracions, que 

segurament no arriben a cobrir les necessitats, per 

la dimensió de la situació i la burocràcia.  

Misericordiós Senyor, necessitem que ens aportis 

a tots ,sensibilitat i forces per continuar ajudant a 

els febles perjudicats! 

      Francisco Baldrich 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

GENER 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 29 30 31 

       

1 dvs Santa Maria - Any Nou 

2  dss Sants Basili i Gregori 

3 DMG Santíssim Nom de Jesús 

4 dll Santa Àngela de Foligno 

5 dm St. Joan Nepomucé 

6 dmc Epifania del Senyor 

7 djs Sant Raimon de Penyafort 

8 dvs Sant Llorenç Justiniani 

9 dss Sant Eulogi de Còrdova 

10 DMG Baptisme del Senyor 

11 dll Santa Hortènsia 

12 dm St. Victorià 

13 dmc Sant Hilari 

14 djs Sant Joan de Ribera 

15 dvs Sants Maur i Plàcid 

16 dss Sant Fulgenci 

17 DMG II durant l'Any 

18 dll Santa Margarida d'Hongria 

19 dm Sta. Agnès 

20 dmc Sts. Fructuòs, Auguri i Eulogi 

21 djs Santa Agnès 

22 dvs Sant Vicenç, diaca 

23 dss Sant Ildefons, bisbe 

24 DMG III durant l'Any 

25 dll Conversió de Sant Pau 

26 dm Sts. Timoteu i Titus 

27 dmc Santa Àngela de Mèrici 

28 djs Sant Tomàs d'Aquino 

29 dvs Sant Pere Nolasc 

30 dss Santa Martina 

31 DMG IV durant l'Any 
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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 
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