
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 

 

1 

 
 

Estimats germans i germanes, bon dia! 

La catequesi d’avui està dedicada a la setena benaurança, la dels “pacificadors”, que seran proclamats fills de Déu. 

Estic content que coincideixi de seguida després de Pasqua, perquè la pau de Crist és el fruit de la seva mort i 

resurrecció, tal com ho hem escoltat en la Lectura de Sant Pau. Per entendre aquesta benaurança cal explicar el sentit 

de la paraula “pau”, que pot ser mal entès o de vegades banalitzat. 

Ens hem d’orientar entre dues idees de pau: la primera és la bíblica, on apareix la bella paraula shalòm, que expressa 

abundància, prosperitat, benestar. Quan en hebreu es desitja shalòm, es desitja una vida bella, plena, pròspera, però 

també segons la veritat i la justícia, que es complirà en el Messies, príncep de la pau (cf. Is 9,6; Mi 5,4-5). 

Després hi ha l’altre sentit, més estès, pel qual la paraula “pau” s’entén com una mena de tranquil·litat interior: estic 

tranquil, estic en pau. Aquesta és una idea moderna, psicològica i més subjectiva. Molt sovint es pensa que la pau és 

tranquil·litat, harmonia, equilibri intern. Aquesta accepció de la paraula “pau” és incompleta i no es pot absolutitzar, 

perquè en la vida la inquietud pot ser un moment important de creixement. Moltes vegades és el mateix Senyor qui 

sembra en nosaltres la inquietud per anar cap a Ell, per trobar-lo. En aquest sentit és un moment important de 

creixement; si bé pot passar que la tranquil·litat interior correspongui a una consciència domesticada i no a una 

veritable redempció espiritual. Moltes vegades el Senyor ha de ser “signe de contradicció” (cf. Lc 2,34-35), sacsejant 

les nostres falses seguretats, per portar-nos a la salvació. En aquell moment sembla que no hi hagi pau, però és el 

Senyor qui ens posa en aquest camí per arribar a la pau que Ell mateix ens donarà. 

En aquest moment hem de recordar que el Senyor entén la seva pau com diferent de la pau humana, de la del món, 

quan diu: «Us deixo la pau, us dono la meva pau. No com la dona el món, jo us la dono a vosaltres» (Jn 14,27). La de 

Jesús és una altra pau, diferent de la mundana. 

Preguntem-nos: com dona la pau el món? Si pensem en els conflictes bèl·lics, les guerres s’acaben, normalment, de 

dues maneres: o bé amb la derrota d’una de les dues parts, o bé amb tractats de pau. Només podem esperar i pregar 

perquè sempre s’acabi d’aquesta segona manera; però hem de tenir present que la història és un seguit infinit de 

tractats de pau desmentits per successives guerres, o per la metamorfosi d’aquelles mateixes guerres en altres maneres 

o en altres llocs. Fins i tot al nostre temps es fa una guerra “a trossos” feta en múltiples escenaris i en diferents 

modalitats. Al menys hem de sospitar que en el context d’una globalització feta sobretot per interessos econòmics o 

financers, la “pau” d’uns correspon a la “guerra” dels altres. I aquesta no és la pau de Crist! 

En canvi, com “dona” la seva pau el Senyor Jesús? Hem escoltat Sant Pau dient que la pau de Crist és “fer de dos, un” 

(cf. Ef 2,14), anul·lar l’enemistat i reconciliar. I la manera de realitzar aquesta obra de pau és el seu cos. De fet 

reconcilia totes les coses i posa pau amb la sang de la seva creu, com diu el mateix Apòstol en un altre lloc 

(cf. Col 1,20). 

I aquí em pregunto, ens podem preguntar tots: qui són, doncs, els “pacificadors”? La setena benaurança és la més 

activa, explícitament operativa; l’expressió verbal és anàloga a la que s’utilitza en el primer verset de la Bíblia per a la 

creació i indica iniciativa i treball. L’amor per la seva naturalesa és creatiu – l’amor és sempre creatiu – i busca la 

reconciliació a qualsevol preu. Són anomenats fills de Déu els qui han après l’art de la pau i la practiquen, saben que 

no hi ha reconciliació sense el do de la pròpia vida, i que la pau s’ha de buscar sempre i de totes maneres. Sempre i de 

totes maneres: no oblideu això! S’ha de buscar així. Aquesta no és una obra autònoma fruit de les pròpies capacitats, 

sinó que és una manifestació de la gràcia rebuda de Crist, que és la nostra pau, que ens ha fet fills de Déu. 

La veritable shalòm i el veritable equilibri interior provenen de la pau de Crist, que prové de la seva Creu i genera una 

nova humanitat, encarnada en una infinita multitud de Sants i Santes, inventius, creatius, que han trobat sempre 

maneres noves d’estimar. Els Sants, les Santes que construeixen la pau. Aquesta vida de fills de Déu, que per la sang 

de Crist busquen i troben els seus germans, és la veritable felicitat. Feliços els que segueixen aquest camí. 

I, una vegada més, bona Pasqua a tots, en la pau de Crist! 

 

Francesc, papa (15 d'abril de 2021)
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes d'abril de  2021: 

 
Intenció universal - Drets fonamentals 
Resem perquè aquells que arrisquen les seves 
vides lluitant a favor dels drets fonamentals en 
països amb dictadures, règims autoritaris o 
democràcies en crisi. 
 
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. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Músics... Per quins motius? 
 
Tothom acostuma a entrar a la música pel 
seu efecte atractiu a la oïda. Ens hi posem... 
És bona professió?No hi ha resposta exacta! 
Jo diria que cal fer i escoltar música perquè 
sí: tenir una memòria de les músiques que 
ens han meravellat i tenir-les al cap. Una 
mica com una obsessió. Establir lligams i fer-
te el teu propi perfil musical; es a dir, encara 
que no siguin músiques originals o 
novedoses. Sempre allò que fascina per 
convicció, a part de donar-te el que t'agrada, 
et fa incorporar el valor de l'autodefinició, de 
la conferència. 
Un exemple esplèndid a Catalunya el tenim a 
la Big-Band de jazz, "La locomotora negra". 
1- Coneixedors de tota la cronologia del jazz 
antic, van aprendre a trobar-hi les "claus" del 
jazz, allò que el diferencia de la música 
clàssica orquestral europea. 
2- Emprenedors, que no tenien prou amb 
"fruir", van aprendre a tocar els instruments 
que s'usen al jazz. 
Això ho van practicar des del 1971 (amb 
només cinc músics) fins al seu comiat, ara fa 
poc, 5o anys després, amb 16 o 17 
instrumentistes admiraven les orquestres 
originals de Fletcher Henderson i Buke 
Ellington. No intentaven innovar, sinó 
endinsar-se en els elements més genuïns del 
jazz, fidels a l'ortodòxia.  
Compleixo (jo) 58 anys i em sembla més 
autèntic immortalitzar la qualitat, abans que 
ficarte en qualsevol música com a "moderns" 
actuals... I aviam si la bossa sona! Felicitats 
"Locomotora negra"! 
 

Víctor García Toldrà 
 

BAPTISMES 
 

 
 A Sant Eugeni:  

 Acollida: dilluns 12 d'abril a les 20h. 

 Baptisme: Dissabte 17 abril a les 

18h. 

 
 A MD del Pilar: 

 S'atén segons demanda i disposició. 

 

DOMINGO PASCUA DE RESURRECCIÓN: 
no habrá misa de las 20 h en St. Eugeni 
LUNES DE PASCUA (día 5 de abril):  
MISA a  las 19h en el Pilar y a las 20h en 
St. Eugeni 
 
El día 24 abril sábado,  en la eucaristía 

de las 20 h, se bautizarán y confirmarán 

los catecúmenos  que han hecho la 

catequesis y preparación. 
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CORAL  ESTEL 
El dia 13 de març de l’any 2020 tots els 

cantaires de la Coral Estel de la parròquia del 

Pilar estàvem convocats a cantar un concert a 

la Residencia Sacerdotal Sant Josep Oriol del 

carrer Joan Güell, quan una trucada telefònica 

al darrer moment ens va informar que les 

normes sanitàries que acabaven de aprovar-se  

prohibien aquests tipus de trobades, i per tant 

ja no el vam poder celebrar.  I com a 

conseqüència també es van acabar els assajos 

setmanals que fèiem regularment  a la Sala 

Gran de la planta subterrània de la parròquia.  

Des d’aquell dia ja només em pogut mantenir 

entre nosaltres contactes telefònics o via 

Whatsapp.  Ara  havent constatat que la 

presència del virus desgraciadament sembla 

que va per llarg, el mestre ha començat a fer 

contactes per fer assajos via digital, potser no 

hi podrà participar tothom però al menys els 

que puguem provarem de mantenir la flama de 

la nostra coral encesa. En el proper mes os 

donarem més informació. Ara de moment 

només hem fet els primers passos.   

 

El efecte de les vacunes i de medicacions més 

adients, que vagin sortint, ens ajudaran a les 

nostres expectatives i a les de tots els 

conciutadans. Confiem doncs que mica a mica 

anem tots els pobles mitigant els efectes 

d’aquesta tremenda pandèmia, i a la vegada la 

societat vagi adoptant els mitjans que evitin la 

degradació del medi ambient en tots els seus 

aspectes. Així preguem al Senyor cada dia en 

les nostres oracions i en concret ho farem en 

les celebracions de la Setmana Santa i de la 

Pasqua de Resurrecció.  

 

Des d’aquestes línies els desitgem a tots vostès 

que gaudeixin de la millor manera possible 

d’aquestes celebracions tan estimades i 

tradicionals.  Bona Pasqua per a tothom !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDA CREIXENT 
 

Es un moviment cristià de gent gran obert a 

tothom, internacional i a la vegada diocesà. 

Un col·lectiu en que les seves activitats en la 

societat i dins de l'Església  és un del seus 

objectius per aprofundir i reforçar aquesta 

espiritualitat que tanta falta en tenim per ser 

testimonis en el món. 

Vida Creixent és un moviment senzill on 

tothom és benvingut i on pot col·laborar 

segons les seves possibilitats. Un moviment 

humil, alegre, generós, esperançat. On tots 

som necessaris per agrair al Senyor els dons 

que hem rebut i posar-los  al servei de 

l’Església i la societat. 

Tothom s'hauria de sentir vinculat a una 

comunitat, es a dir, un lloc on saps que estàs 

disposat a acollir l’experiència de vida dels 

altres. 

Tota comunitat creient és com una família. On 

experimentem que Jesús ens estima i ens 

ensenya  estimar. 

AMELIA INGLÈS 

 

La propera reunió dels grups de Vida 
Creixent: 

 Serà a Sant Eugeni el dimarts 13 d'abril a 

les 17 h. 

 I al Pilar, el dimecres 14 d'abril a les 17'30h.  

ESCLETXES DE LLUM 
 

20 febrer 28 febrer 2021 
 

Del 20 al 28 de Febrer, dies rúfols d’hivern pesat amb 

núvols grossos i clapes negres / plens de plom i,  per 

dins pensaments foscos i malastrucs, com si fossin, 26 

de gener, (nacionals)   o el 23  de febrer (Tejero) , o 3 

de juliol (camp de la Bota) i l’1 d’Octubre (república i 

victòria). 

 

No pots triar el color del sol 

Ni la lluna plena. 
 

Sí; pots llaurar i sembrar amb llavors bones 

l’avui, l’ara: el moment. 
 

Sí; pots eixugar les llàgrimes  

dels petits estels que dansen 

per l’univers del firmament del cel. 

 

Pere Boixaderas 

   rector emèrit 

 

ROPERO PARROQUIAL 
 

Necesitamos voluntarios para gestionar el 
Ropero que tengan disponibilidad lunes y 

martes por la tarde de 17 a 19 h y que sean 
menores de 65 años y no pertenezcan a 

ningún grupo de riesgo. 
Apuntarse en el despacho de 

 la Parroquia del Pilar 
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La primavera recent estrenada! La natura ens 

envolta fent meravelles.!  
 

Avui hem comprat un llibre que us recomano 

que us el mireu si teniu ocasió.  

Es un àlbum il·lustrat i diu en el seu pròleg : 

Els arbre ens fan ombra, ens donen fruits, ens 

fan més amables els carrers de  les ciutats. 

Ens hi hem enfilat i ens hi hem amagat. 

Repenjats a la soca d'un arbre, hem llegit un 

llibre,  hem tancat els ulls per sentir l'olor del 

bosc. 

Des de sempre, els arbres han estat un símbol 

per  a les persones .  

Els arbres s'arrelen a la terra i, alhora creixen 

cap al cel. Ens assenyalen el pas del temps, 

de les estacions . 

En aquest llibre hi trobaràs uns quants arbres 

molt especials : l'arbre viatger, l'arbre dels 

secret, l'arbre curiós, l'arbre far ...i així fins 

una vintena . La història de cadascun parla de 

la vida dels arbres i també de la nostra vida. 

Són uns arbres que faran volar la nostra 

imaginació  

 

Un d'aquests es L' ARBRE INTERIOR  
 

Els primers anys, l'arbre interior, el que tinc a 

dins meu era un arbrissó , sensible a tots els 

cops de vent ,que havia d'anar sent apuntalat . 

I després va començar a créixer ( ja ho deien 

els grans : <Caram com ha crescut>). I és 

veritat : el meu arbre interior cada cop ha 

tingut més branques i cada cop ha necessitat 

menys apuntalament . I les arrels han anat 

trobant un bon sòl, que les ha fet més segures. 
 

L'arbre ha crescut, si, però també  he après 

que   continua   necessitant   ser  cuidat.   Que  

 

aquesta cura mai no s'acaba. De totes les arrels 

que sorgeixen i que comencen a explorar, 

algunes es fan fortes i altres no van a parar 

enlloc o no troben allò  que buscaven. I a 

vegades alguna de les branques queda curta, o 

al revés, han crescut una mica massa hi ha 

desequilibrat  el conjunt, i llavors cal tornar-lo 

a fer harmoniós. 

Bé, si tu vols, perquè cadascú decideix com vol 

el seu arbre interior.  

 

El meu arbre interior mostra qui soc jo. I amb 

les seves branques i arrels ensenya fins on he 

arribat, fins o he crescut. Per fora i per dins. 

 

Us el recomanem, ara que s'acosta Sant Jordi:  

 

 ARBRES de Salvador Comelles /Il·lustrat per 

Mónica Armiño, Editorial Barcanova 
 

 
 

 



VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS 

VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS 

 

5 

Pasqua 
 

Aquest any el 4 d’abril celebrem el dia més 

important del cristianisme, la Resurrecció del 

Senyor, aquell matí en que les dones amigues 

de Jesús es van atansar al sepulcre per ungir 

amb olis perfumats el seu cos i ell ja no hi era, 

havia ressuscitat, tal com els havia dit. 

Alegrem-nos i felicitem-nos per aquest fet. 

Al·leluia, Al·leluia el Senyor ha ressuscitat 

!!! 
Però avui  voldria fer referència a quelcom que 

Jesús va viure abans de la passió i mort, quan 

es va acomiadar dels seus deixebles en un sopar 

cabdal a les nostres creences. Tenim com a 

excel·lent model  l’impressionant fresc que 

Leonardo da Vinci ens va deixar. 

Leonardo va crear el Sant Sopar, una de les 

seves millor obres, la més serena i llunyana, 

durant una època convulsa amb conflictes 

bèl·lics, intrigues i calamitats. El 1494, 

Ludovic Sforza, duc de Milà, li va encarregar 

un fresc pel refectori del convent dominic de 

Santa Maria de la Gràcia a Milà. Representa un 

dels últims dies de la vida de Jesús, aquell 

sopar pasqual va ser el seu comiat amb els 

deixebles i l’anunci del traïdor que el portaria a 

la Creu. Jesús presideix la taula amb braços 

oberts, en senyal d’acolliment i els deixebles 

representen moviment i tensió, estan pendents 

del que ell fa i diu: podria ser el moment en que 

acusa a un d’ells de la seva propera traïció, 

però no amaga a Judes, sinó que el posa junt 

amb els altres i la figura de Joan amb els 

cabells tant llargs, un rostre bonic i just al 

costat de Jesús ha fet pensar a més d’un 

estudiós que podria ser una dona? Les cares 

dels personatges, totes diferents, corresponen a 

persones reals que anava buscant pels carrers i 

que la seva fesomia i actitud fos tal com ell la 

volia plasmar. El que li va                                      

costar més de trobar va ser la de Judes. Tot el 

fresc està basat en la descripció que ens fa 

l’evangeli de Sant Joan, 13-21.31 

Crec que tots coneixem aquesta pintura, que és 

d’un realisme sorprenent i he pensat que 

després de llegir un article que en parla, 

dedicaré aquestes ratlles  a veure el que hi ha 

sobre la taula del sopar i el seu simbolisme. 

Aquest tema s’ha tractat molt, ja que tenim 

moltes representacions de totes les èpoques i no 

és igual en totes, alguns pintors són molt 

explícits, omplint-lo de tota mena de viandes, 

inclús algunes que a l’època i el lloc no es 

consumien, són com bodegons. Aquest de 

Leonardo és molt més auster. 

En la Pasqua jueva, el hebreus recorden la 

sortida d’Egipte, amb pa àzim, sense fermentar, 

el xai acabat de sacrificar segons els seus ritus i 

el vi i altres viandes i herbes amargues. En 

aquella època el  consum de  xai era molt 

corrent. Precisament aquest anyell va acabar 

sent un dels símbols de Jesús, dels  més 

importants del cristianisme “L’Anyell de Déu”, 

que és va immolar per la salvació dels homes. 

A la taula del Sant Sopar hi és present el pa i el 

vi: que també veiem en altres evangelis  com a 

les Bodes de Canà, però no hi ha xai.  Segons 

va dir el Papa Benet XVI, el 2007,  segurament 

no en varen menjar, això podria reforçar la 

teoria d’alguns teòlegs que pensen que Jesús no 

celebrava la Pasqua, sinó el sopar del seu 

comiat. Però sí que hi veiem unes anguiles a la 

brasa amb taronges que li agradaven molt a 

Leonardo i que va voler pintar-les, era un del 

plats preferits i que a l’època de Jesús no es 

consumia.  Aquest fresc es va deteriorar molt i 

s’ha restaurat moltes vegades, tampoc sabem si 

el que ara veiem és exactament igual que el 

pintat per Leonardo de Vinci.   

El que sí és cert que havent sopat va agafar un 

tros de pa, el va beneir i el donà als seus 

deixebles, igual va fer amb una copa de vi i els 

digué mengeu i beveu que això és el meu cos i 

la meva sang que serà vesada per tots homes. I 

els demanà que fessin igual en memòria seva. I 

d’aquesta forma es quedà per sempre més entre 

nosaltres. 

I això és el que al llarg dels segles els cristians 

continuem fent i farem fins a l’última vinguda 

del Senyor. 

                                                                                                                 Montse Carreras 
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"Hacerse presentes":  
 

Amigos parroquianos: 
 

Empezamos a rezar los viernes el Via Crucis 
dirigido desde los atriles por Ana y Rosa, 
todos sentados en su sitio a causa del covid, 
pero al final nos acercamos a saludar el 
crucifijo que está al lado del altar que es obra 
del gran escultor Josep Mª Subirats, que 
también hizo la fachada de la Pasión de la 
Basílica de la Sagrada Familia, con el 
coincidimos en la misma residencia que 
estaba mi hija durante algunos años, antes de 
su muerte. Nos explicó que uno de los 
apóstoles de la Santa Cena era él, que se 
autorretrató en aquel conjunto escultórico 
alrededor de la mesa del Señor. 
 

Estos días hemos oído misa por la parroquiana 
Núria Garanto. Mn. Jesús estuvo de lo más 
cariñoso con su hija Goertti. También un 
domingo se nos indispuso Octavi y Mn. Jesús 
bajó en plena misa para atenderlo. Ambos 
eran muy "adictos" al rosario, que es (digamos 
así) "mi manía". 
 

Estoy pensando que esto se transmite, pues 
mis nietos empiezan a ayudar como 
monaguillos en la misa del sábado de Bellver 
de Cerdaña. El de ocho años en todo lo que 
puede. El de seis sostiene el lavabo de manos 
del mosén, mientras el de tres le acerca la 
toallita para el secado. 
 

Margarita Portabella 

 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

ABRIL 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   

       

1 djs DIJOUS SANT 

2  dvs DIVENDRES SANT 

3 dss DISSABTE SANT 

4 DMG DIUMENGE DE PASQUA 

5 dll Dilluns octava de Pasqua 

6 dm Dimarts octava de Pasqua 

7 dmc Dimecres octava de Pasqua 

8 djs Dijous octava de Pasqua 

9 dvs Divendres octava de Pasqua 

10 dss Dissabte octava de Pasqua 

11 DMG II DIUMENGE DE PASQUA 

12 dll St. Juli, papa 

13 dm St. Martí, papa 

14 dmc St. Tiburci 

15 djs St. Telm 

16 dvs St. Toribi 

17 dss St. Anicet 

18 DMG III DIUMENGE PASQUA 

19 dll St. Lleó IX 

20 dm Sta. Agnès de Montepulciano 

21 dmc St. Anselm 

22 djs St. Gai 

23 dvs SANT JORDI 

24 dss St. Fidel de Sigmaringen 

25 DMG IV DIUMENGE PASQUA 

26 dll St. Isidor 

27 dm M.D de MONTSERRAT 

28 dmc St. Pere Chanel 

29 djs Sta. Caterina de Sena 

30 dvs St. Pius Vè 

   



 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/

