
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 

 
 

EL CÁLIZ DE QARAQOSH 
 

Un cáliz tiroteado y profanado por yihadistas del Daesh durante la ocupación de 

Qaraqosh, se encuentra visitando diversos lugares de España por iniciativa de la 

fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. 

Con éste cáliz han podido celebrar sacerdotes, ante él han rezado religiosas de vida activa  

y contemplativa, familias y jóvenes. 

 

El cáliz fue rescatado entre los escombros del templo en el que se conservaba, por un 

sacerdote, el P. Salar, cristiano-sirio-católico de  Qaraqosh, situada  en el norte de Irak, en 

la región de la Llanura de Nínive. 

 

Un vaso sagrado que muestra las consecuencias del bombardeo del templo y un 

tiroteo específicamente  dirigido a los objetos litúrgicos.  

 

Qaraqosh es el pueblo de mayoría cristiana más grande de Irak y posiblemente de  la 

región, con 50.000 habitantes, casi todos ellos cristianos: católicos, caldeos, sirio-

católicos y sirio-ortodoxos.  

El asistente eclesiástico de ACN España, 

Jesús Rodríguez Torrente, destaca que el 

cáliz, “con este destrozo es como el 

Corazón de Jesús que vuelve a derramar su 

sangre día a día por cada uno de nosotros, 

convirtiéndolo asi en el símbolo de entrega 

y de Amor a Dios. Ya no es un objeto de 

dolor y odio sino todo lo contrario”.  

 

“Este cáliz que representa a tantos 

sacerdotes perseguidos nos muestra una 

mirada de esperanza y confianza en Dios, 

que nos enseña a vivir la fe en  nuestros 

países”, subraya Rodríguez Torrente. 

 

CON ESTE CÁLIZ CELEBRAREMOS 

TODAS LAS EUCARISTÍAS  EL DÍA 30 

DE MAYO EN LA PARROQUIA DE 

SANT EUGENI I PAPA.  
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de Maig de  

2021: 

 
Intenció universal - El món de les finances 
Resem perquè els responsables del món financer 
col·laborin amb els governs, per tal de regular el 
camp de les finances per protegir els ciutadans del 
seu perill. 
 

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. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Crític i peculiar? 
 

Sergiu Celibidache (romanès apàtrida, amb 
residència a París) va ser una de les grans 
batutes de la història: un prestigiós director 
d'orquestra. 
Es caracteritza pel seu perfeccionisme i les 
seves anàlisis crítiques: 
1. de les partitures 

2. de les versions d'altres directors famosos: 

Toscanini, Fürtwangler, Karajan, Maazel... 

3. de treure el màxim profit a cada orquestra 

que dirigia, mitjançant aturades freqüents 

als assaigs, cercant la màxima musicalitat 

de cada obra. 

I els seus resultats eren peculiars, és a 
dir:genial en aconseguir un so fi i profund dels 
instruments, exquisit! Però per trobar aquest 
art amb el so... Era possible que el ritme li 
sortís un xic massa lent... Quan li demanaven 
per aquest aspecte, ell contra- argumentava 
musicalment. 
Era també molt i molt peculiar, perquè sempre 
es negà a gravar discos (amb el que va deixar 
de guanyar una fortuna!), ja que sempre 
insistia en què la música, en veritat, no sona 
com quan sona als discos... Era rigorós i 
honest! 
Malgrat tot, després de morir el 1996, es van 
fer gravacions "pirates" dels seus concerts. El 
famós segell EMI els va publicar. Molt buscats 
pel públic melòman. Hi ha grans versions de la 
Simfonia nº40 de Mozart, de la 2ª Simfonia de 
Shumann, i la seva especialitat: Anton 
Bruckner (nou simfonies). Celibidache va 
dirigir la Filharmònica de Munich i la de 
Berlín, entre d'altres. 
Mai va voler dirigir als EE.UU. 
Atípic, rabiüt i diferent! 
 

Víctor García Toldrà 
 

BAPTISMES 
 

 A Sant Eugeni:  

 Acollida: Dilluns 10 de maig a les 

20h. 

 Baptisme: Dissabte 15 de maig a les 

18h. 

 

 A MD del Pilar: 

 S'atén segons demanda i disposició. 

BAPTISMES MES D'ABRIL 2021 
 Ariadna Lluch Fernández 
 Elia Pedemonte Sarrias 
 Ainhoa Saavedra Fuenzalida 

 

EXÈQUIES MES D'ABRIL 2021 
† Maria Teresa Díaz Aguado 

† Acacio Ricardo Marquina Quintero 

† José Antonio Garcia San Miguel 

† Josep Mª Puigjaner (Aniversario) 

† Xavier Palou Baucells 
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Tàndem Llengua Pallars 

 

L’entrevista del diari Apunt del dia de Pasqua 

d’enguany, 2021, en motiu d’haver guanyat el 

premi Josep Pla, premi d’honor de les lletres 

catalanes 2020, Maria Barbal  amb el llibre 

Tàndem – segueix les roderes d’una parella, 

home, viudo i dona casada, amb unes reflexions 

al entorn de llogarets i indrets anteriors i 

posteriors de la guerra incivil.  

Hi entren també bocins clars de la 

nostra llengua, punt central de la novel.la 

bicicleta amb dos manillars com dos Pallars i 

una Girona, amb pla i muntanyes. No pots mirar 

enrere com aturar-se amb pinyó fixo. Des del 

punt d’arrencada: 1ª victòria de Pedra de tartera 

s’ha d’ ”apretar” i pedalejar fort per anar costa 

amunt. Cal baixar a “tumba abierta” per 

aconseguir el triomf. 

         Guaita amb serenor els abismes dels 

Pallars. Prem fort el fre, quan calgui. Ull viu 

amb la traïdoria de la terra baixa com del veí 

que frisa pel ram de flors i del cava. Al pic de la 

vida has de baixar del tricicle de la confusió. 
 

Pere Boixaderas 
  rector emèrit  

 

CORAL  ESTEL 
Benvolguts seguidors de la Coral Estel de la 

parròquia del Pilar, ja us vàrem anunciar que 

havíem començat fent petits assajos via telemàtica 

i que mantenim el propòsit de re-emprendre el 

funcionament normal de la Coral un cop passat 

l’estiu si les circumstàncies ens acompanyen.  Al 

menys això és el que li preguem a la Mare de Deu 

de Montserrat en la Diada de la seva festa.  Perquè 

els cants a la Verge són com pregàries pures, i 

sempre s’han escrit amb molta varietat de formes 

com les Ave Maria, Magnificats, Goigs i Salves  i 

també  de especifiques  a la Verge de Montserrat  

com el Virolai de J.Rodoreda i lletra de Mn. Cinto 

Verdaguer, la Cançó de la Verge de Pau Casals i 

Josep Mº Rovira, i la cançó de la Moreneta de A. 

Nicolau i Mn. Cinto Verdaguer,  així com les 

cançons del Llibre Vermell de Montserrat, del 

segles XIII – XIV, com Maria Matrem, Stella 

Splendens i Emperadriu de la Ciutat Joiosa.                                      

D’aquesta darrera la Coral Estel hem cantat vàries 

vegades en els darrers temps les estrofes primera i 

tercera, que reproduïm  aquí, perquè les portem des 

fa temps dins del nostre cor. 

 

Emperadriu de la ciutat joiosa,   

del Paradís en el goig eternal,                                                        

neta de crims de virtuts abundosa,   

Mare de Déu per obra divinal,                                             

 verge plaent amb faç angelical,  

així com sou a Déu molt graciosa,                                                          

plagui-us mirar els fidels piadosa,  

pregant per ells al Rei celestial. 

Mare de Déu, cap de virginitat,  

si no lloem vostra senyoria,                                                                 

 o no us servim tan bé com tocaria, 

 febles com som no ho fem per voluntat.       

Jesús, ver Déu únic en Trinitat,  

Vos haveu dit que la mort no us plaïa                                             

del pecador més convertit viuria.  

Feu-nos mercè, mercè per caritat.                 

 

Feu Senyora que la pandèmia sigui vençuda amb la 

major brevetat, tant aquí a la nostra terra com a tots 

el països en els que ha fet tant de mal. Amén.                                                       

 

 
 

VIDA CREIXENT 
 

Els que pertanyem a Vida Creixent  no ens son 

indiferents cap dels valors humans, tenen com 

a base la fe i l’esforç constant per seguir 

Jesucrist. 

L’ amistat és un dels valors que ens 

configuren, Jesús va dir “amics” els seus 

deixebles. 

Una amistat de debò satisfà i omple l’esperit, 

un se sent créixer, és un element de formació  

que condueix a la maduresa. 

AMELIA INGLÈS 
 

La propera reunió dels grups de Vida 
Creixent: 

 Serà a Sant Eugeni el dimarts 11 de maig a 

les 17 h. 

 I al Pilar, el dimecres 12 de maig a les 

17'30h.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 ROSADA 

Un bon consell: 

Tot just llevat/da, surt al jardí o al carrer 
abans no es faci clar. 

Fixa't en l'aire: és fred, envigoridor, 
humit...? 

Quines olors t'arriben? Què sents ? 

Mira ben d'a prop una fulla, el pètal d'una 
flor o un bri d'herba. Als matins , tot de 
gotetes d'aigua diminutes  s'hi posen a 
sobre: se'n diu ROSADA, d'això i és 
causada per l' humitat de l'aire, que, amb 
la fresca de la nit, abans de l'alba, 
converteix  el gas en líquid. 

Para atenció a la fulla , el pètal de flor o el 
bri d'herba. Quantes gotes de rosada té? 

Si és l'hivern, potser fins i tot s'han 
glaçat, i s'han convertit en el que 
anomenem gebre. 

Si no fa gaire fred, descalça't i tanca els 
ulls. Nota la humitat de la rosada a les 
plantes dels peus: sota cada dit, als talons 
i al pont  

Així saludarem al Nou dia.      

Del llibre: "Amb calma". Ed. Flamboyant 
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RÈCORD GUINESS A TROÇOS! 
 

Aquest premi es pot donar a disciplines esportives. Heus aquí una assignació novedosa,  

carnet de conduir durant 50 anys, en bona forma, sense fer ús del carnet de cotxe, ja que aleshores,  

el carnet de segona era vàlid tant de cotxe com, (menys de camió) com de moto, amb totes les 

varietats possible, Mobyilette 50 , d’Ossa 125, vespa 125, Scouter?, 125 o 150, Osa 250, Montesa, 

Isseta? 500, alta cilindrada etc. 

Vaja, com aquesta història una  mica rocambolesca, comença l’hivern de 1960. Fou al 

Convictori amb Mn. Giralt,  home alt i gros, com si fos un basc.  Són molts els qui es proposen 

treure’s el carnet de conduir de 2ª, perquè serveix per moto com per automòbil.  Comprar una moto 

hi arribem millor de segona, fins l’any que ve no començarem a tenir una paga, tanmateix petita. 

Cal buscar  una acadèmia. Trobem l’acadèmia de Sant Cristòfol, quina sort! Amb benedicció. Es a 

la Diagonal, la part de dalt, tocant Muntaner, ens resulta  assequible.  Costa 1.100, cadascú. Classes  

de teoria a la Diagonal, entresol de l’escola, 10 classes de pràctica a la mateixa Diagonal tocant a la 

caserna del Bruc i a la facultat de filosofia i lletres de la Universitat Central. Així amb diversos 

torns anem passant per les pràctiques, també ens assabentem de quins professors tenim i si tenim la 

sort de deslliurar-nos de l’examinador Gallego, que és el “coco” declarat. 

Es el maig i de dos en dos, anem caient sota les urpes dels examinadors, la teoria la fem a baix, al 

moll, sense gaire dificultats. L’examen de pràctiques el fem a Montjuic, al lateral del camp de 

Montjuic, estadi, on hi havíem anat algunes temporades a fer atletisme. Recordo apassionant el salt 

de pèrtiga. 

Personalment vaig passar la teoria  i em vaig encallar allí amb el cotxe. Motiu: aparcar malament, 

que volia dir a més de dos pams de la vorera, per culpa meva, no del Gallego. La sotana no sé que  

hi tingués cap influència “Sant Cristòfor” potser?.  

Als sis anys d’estada a Hospitalet vaig anar amb la Lambretta de segona ma i  regalada? per tot 

arreu. L’ultima sortida amb moto, va ser el dia de Santa Teresa, amb la Ossa de Mn. Medina, el 

rector llavors de Santa Eulàlia de Provençana de l’Hospitalet. 

A la sortida de Vilafranca per culpa d’un carro vaig tenir un accident . Sant Cristòfol va fer ‘se 

trobadís amb Mn. Boronat que em va recollir ensangonat, de terra, per portar-me al Hospital de 

Vilafranca. Adéus motos a l’Hospitalet! . 

De què ve el títol: Record Guinéss? Vaig anar renovant el carnet, fins al 2014, Total 53 anys.  Dues 

vegades vaig fer pràctiques de cotxe gràcies al Nico Palmieri i Ramon Soler. No me’n vaig sortir. 

 Per contra una sola vegada vaig agafar una moto als 50 anys d’ordenació sacerdotal a 

Llorens del Penedès i vaig aconseguir arrencar-lo fins uns 100 metres ...i deu ser gràcies a la 

intercessió de Sant Llorenç! 

 No creieu que val la pena el premi? 

 Hi poso l’últim detall del rècord. Als 12 anys pujava tanmateix de El Vendrell a Llorenç. 

Passat Saifores al petit bosc del Mata, arribant a Sabartés amb bicicleta sense agafar-ne al manillar, 

mantenint l’equilibri amb les cames, genolls i braços estesos i per descomptat pedalant!. No sé pas 

com ho vaig poder fer!. Pot ser rècord? Visca. L’Enhorabona! 

Mn. Pere Boixaderas 
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PASQUA DEL MALALT 
 

El dissabte 8 de maig a la missa de 19h a la 

parròquia MD del Pilar, hi haurà la Unció de 

Malalts, per a totes les persones més grans de 

65 anys i els malalts que vulguin rebre el 

Sagrament. 

 

El proper VI diumenge de Pasqua l’Església 

ens convida a celebrar la Pasqua del Malalt. 

Una celebració que posa fi a la Campanya del 

Malalt, iniciada l’onze de febrer (i que varem 

commemorar amb la Unció de Malalts a Sant 

Eugeni) amb la Jornada Mundial. El tema 

d’aquesta Campanya: "Un de sol és el vostre 

Mestre i tots vosaltres sou germans” (Mt 23,8) 

i com a lema “Cuidem-nos mútuament”. 

 

Hi ha molts germans nostres que experimenten 

el cansament i la solitud davant la malaltia. El 

proper dissabte dia 8 de maig posarem en la 

nostra pregària a totes elles, especialment les 

que coneixem, i demanarem pels que –per 

haver de tenir cura de les seus malalts- no 

poden participar en aquesta Eucaristia. Que 

Crist Ressuscitat ens impulsi en aquesta 

preciosa missió!  

 

 
 

CATEQUESI AGRUPACIÓ 

PARROQUIAL 
 

PARA PRIMERA COMUNIÓN 
Lunes, martes y miércoles de 18.00h. a 19.00h. 
según los grupos 
CATEQUESIS CONFIRMACIÓN 
Los martes cada quince días 
PRIMERAS COMUNIONES: 
Sábado, día 4 de septiembre 2021 
Turnos: a las 11.00 h. y 13.00 h. 
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RECORDEM  EL  700  ANIVERSARI  

DE  LA  MORT  DE   

DANTE  ALIGHIERI 

 
Un 23 de marc de l’any 1.300 quan Dante tenia 

43 anys va iniciar un viatge literari que ens va 

portar a visitar escenaris posteriors a la mort: 

l’infern, amb Virgili, el purgatori, i el cel amb la 

seva estimada Beatriu que l’esperava a l’entrada 

del Paradís.  A aquest viatge anomenat la 

“Comèdia”, Boccacio li donà un nom més 

contundent: “La Divina Comèdia”. És un dels 

textos més importants en la història de la 

literatura i dels pocs que resisteixen el pas del 

temps. Es pot situar entre l’antiguitat i la 

modernitat, el realisme i la idealització,  és un 

viatge, una via al coneixement, al desconegut.  

També el situa entre la mitologia cristiana de 

l’edat mitjana  on predominava el teocentrisme i 

uns recursos que tendeixen al futur Renaixement,  

època que canvia cap el antropocentrisme, i la 

reivindicació de la llengua romànica com a 

literària en un temps en que el llatí era la llengua 

culta. Va inventar  paraules noves pels mons i les 

ànimes que els poblaven i que ell observava.  

Hi ha qui diu que Dante va experimentar i 

innovar, encara que ell era profundament 

conservador, creu que el pas del temps 

transforma la cultura i que les llengües són 

inestables i variables com les arts i la literatura. 

Aquesta visió progressista de la seva obra el va 

dur a la defensa del pensador laic, enllaça: 

fantasia, filosofia, teologia, simbolisme, 

escatologia i xafarderia, el bestiari i la geometria 

celestial. 

El relat transcorre al llarg d’una setmana tot i que 

va trigar 13 anys a escriure’l en un total de quinze 

mil versos. Ell és el seu propi personatge i escriu 

la Comèdia uns anys després d’un exili del qual 

no tornarà mai a Florència, la seva llar. La ciutat, 

cinquanta anys més tard, es lamentà d’haver 

enviat a l’exili l’home que va elevar la llengua 

vulgar, l’italià, a llengua literària, en la que va 

escriure un dels relats més importants de la 

literatura de tots els temps. Morí a Ràvena el 14 

de setembre del 1321. 

Itàlia s’ha bolcat a commemorar els 700è 

aniversari de la seva mort, amb diverses 

celebracions que coincidiran amb el dia nacional 

de Dante, el “Dantedi” , aquest 25 de març quan 

la majoria dels experts han acordat com el del 

inici de la seva particular travessia literària. En 

realitat Dante ha passat a la posteritat per aquesta, 

la seva única obra i es reconegut com el gran 

poeta d’Itàlia per “La Comèdia”. El seu èxit fou 

immediat, no es coneix cap text autògraf, però sí 

tenim unes 800 còpies entre els segles XIV i XV, 

quan encara no es coneixia la impremta, això ens 

revela la popularitat del poema, Abans de Dante 

la literatura culta tota era en llatí i aquest va ser 

l’idioma que es va fer servir per traduir-la en 

prosa el 1417, i també  en prosa fou la primera 

traducció en llengua viva, el castellà, onze anys 

després per Enrique de Villena. La primera feta 

en la “terza rima” de Dante va arribar el 1429  en 

català, obra del poeta de Vic, Andreu Febrer.   

La “Comèdia” és va convertir en un referent de la 

cultura europea occidental, al transcendir al seu 

temps. I el més curiós, n’era conscient. 

”Prodigiosament sabia que estava escrivint una 

cosa nova que quedaria per sempre” comenta 

Mira.  Micó hi coincideix, “El seu llibre és 

diferent de tots els escrits abans i després”  i 

afegeix: “Ell creia que la “Comèdia” li donaria 

la immortalitat” (Josep Mª Mico i Joan F. Mira, 

els últims  traductors en castellà i català 

respectivament, opinen així, segons l’article de 

Sílvia Colomé) 

Seré sincera no he llegit mai aquesta obra 

sencera, però sí algun tros quan estudiava 

literatura al batxillerat, i en alguna de les 

conferències que la catedràtica de literatura 

comparada a la UB, Laura Borràs havia donat a 

Caixa Forum, que eren un món de saviesa i 

obrien l’interès per les obres que ens donava a 

conèixer.  

Clouré aquest escrit dient: “Els homes i les dones 

actuals continuen sent personatges de la 

“Comèdia”, una de les claus del seu èxit”  

He pensat que ara que estem tant a casa i sobre 

tot a l’estiu que és quan més temps tinc, aniré a la 

biblioteca a demanar una de les versions de la 

“Comèdia” esmentades.   Encara que tard espero 

poder-la gaudir. 

                                                                                                                 Montse Carreras 
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"Cosas que han pasado":  
 

Amigos parroquianos: 
 

Primero quiero felicitar a Amèlia por su 
precioso escrito sobre "Vida Creixent", que es 
así como ella lo describe. El segundo 
miércoles de mes toca en el Pilar, y somos 4: 
Rosa, Montserrat, Paquita y yo. Después de la 
lectura que nos toca hacemos comentarios 
sobre el tema y sobre muchas cosas. Paquita 
es la más callada, pero cuando intentó hablar, 
yo hice callar a todo el mundo para poder 
escucharla bien, pero entonces ella se levantó 
y dijo: "¡Ya no me acuerdo de lo que iba a 
decir!". Bueno... no pasa nada; lo pasamos 
muy bien. 
 
Al volver a la Capilla, Mosén Jesús ya decía la 
misa, y para mi disgusto estaba leyendo la 
epístola. Pero, ¿es que entre los jóvenes no 
hay nadie que se ofrezca para leer?...  
 
Os quería también explicar lo precioso que 
quedó el patio del colegio con una carpa toda 
blanca deslumbrante. Presidieron los oficios 
los dos sacerdotes de St. Eugeni i del Pilar, 
acompañados por los diáconos. Los lectores a 
un lado, y al otro los cantores. La gente 
sentada en sillas de color negro, que 
contrastaban con el blanco del altar. 
 
Fueron unos oficios preciosos y que 
disfrutamos muchísimo. Y por suerte hizo 
buen tiempo ¡Aleluya! 
 

Margarita Portabella 

 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

MAIG 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 dss Sant Josep Obrer 

2  DMG Vè de PASQUA 

3 dll Sts. Felip i Jaume, apòstols 

4 dm St. Silvà 

5 dmc St. Amador 

6 djs St. Pere Nolasc 

7 dvs Sts. Sixt i Hou 

8 dss Sta. Maria Mitjancera 

9 DMG VIè de PASQUA - del Malalt 

10 dll St. Joan d'Àvila 

11 dm St. Anastasi 

12 dmc St. Pancraç 

13 djs MD de Fàtima 

14 dvs St. Maties, apòstol 

15 dss St. Isidre Llaurador 

16 DMG VIIè de PASQUA - ASCENSIÓ 

17 dll St. Pasqual Bailon 

18 dm St. Joan I, papa 

19 dmc St. Francesc Coll 

20 djs St. Bernardí 

21 dvs Sta. Virgínia 

22 dss Sta. Joaquima Vedruna 

23 DMG PENTECOSTA 

24 dll Pasqua Granada - MD Església 

25 dm St. Beda el Venerable 

26 dmc St. Felip Neri 

27 djs Jesucrist Sum Sacerdot 

28 dvs St. Germà de París 

29 dss St. Pau VIè 

30 DMG SANTÍSSIMA TRINITAT 

31 dll Visitació Mare de Déu 



 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/

