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El barroc català 
 

Fa uns dies que els amics de l’Orfeó Laudate ens van 
anunciar que celebraven el seu 80è aniversari de la 
seva institució i que volien fer un concert de música 
barroca, obres composades per autors catalans. Em 
sembla una idea molt bonica i des d’aquí m’uneixo a 
totes les persones que ja els han felicitat amb motiu 
d’aquest esdeveniment tan significatiu. Enhorabona i 
per molts anys. 
 
Donar a conèixer la música dels mestres avantpassats 
descobrint seva obra magnífica és en certa manera un 
dels deures de qualsevol català que estimi la música. 
Per tant els reitero la meva felicitació. 
 
Com que en el seu escrit ja van incloure una petita 
ressenya dels musics que ells interpretarien en aquest 
concert he pensat complementar la informació amb 
tres altres petites biografies de musics coetanis que es 
poden trobar a Wikipèdia. 

Pere Riquet (fl. 1598-1619) va ser músic i mestre de 
capella. La primera notícia que hom en té és del 1598, 
en què fou nomenat mestre de capella de la Seu 
d’Urgell, on romangué fins el 1602. Tornà a la Seu el 
1605 per exercir-hi el mateix càrrec fins al 1616, en què 
va assumir la direcció de la capella de la catedral de 
Tarragona. El 1619 fou remogut del càrrec i és la 
darrera notícia que se’n té.  

Se’n conserva un nombre reduït de composicions que 
denoten un compositor hàbil i bon coneixedor de la 
tècnica polifònica del manierisme europeu:  Cristalinas 
perles, De este pan divino, Missa Susanne un jour, 
Vexilla Regis, Passio Domini nostri, Ya es tiempo de 
recoger. 

Joan March (fl 1596–1658) és un dels noms més 
importants de la música montserratina del segle XVII. 
Començà estudis de música com a escolà de 
Montserrat i el setembre de 1956 entrà al noviciat. Va 
fer estudis eclesiàstics, i amplià els de música al 
monestir de San Martín a Madrid. 

Ambròs M. Caralt diu: "el seu nom encapçala la llista 
benemèrita dels músics de Montserrat que han passat 
com a tals a la Història. Hom l'anomenaria el pare de la 

música montserratina del segle XVII. El seu magisteri va 
comprès entre els anys 1625 – 1636”. En la seva llarga 
estada a Madrid la ciència musical del mestre irradià 
més i més, i el seu valor organista fou admirat, de 
manera que succeí Tomás Luis de Victoria com a 
organista del monestir de las “Descalzas Reales” de 
Madrid, i probablement hi romangué fins que el 1625 
fou cridat a Montserrat per ocupar el càrrec de mestre 
de l'escolania de Montserrat, que havia deixat vacant el 
pare Barecha. Continuà dirigint l'escolania fins que, 
l'any 1641 i a conseqüència de l'expulsió dels monjos 
castellans, va ser elegit abat del Monestir de 
Montserrat, durant la guerra de Felip IV.  

El seu ensenyament va ser extraordinàriament fecund 
en excel·lents deixebles, el més conegut dels quals Joan 
Cererols, i en obres musicals de gran categoria. Aquests 
deixebles es trobaven a Montserrat mateix, a Catalunya 
i per tot Espanya. La seva fama com a organista fou 
notòria no només a Montserrat sinó que també va ser-
ho a Madrid. A més a més, és important tenir en 
compte que es tracta del primer mestre de l'Escolania 
de Montserrat del qual es conserven obres musicals.     
Finalment morí a Montserrat l’any 1658. 

Joan Pau Pujol (n. juny de 1570 a Cataluña - m. 17 de 
maig de 1626 a Barcelona) fou un compositor i 
organista català de finals del Renaixement i principis 
del Barroc. Tot i ser més conegut per la música sagrada, 
també va escriure música popular secular. A Wikipèdia 
podeu trobar una biografia amb més detalls de la seva 
infància, joventut i carrera amb la seva obra realitzada: 
misses, nadales polifòniques, salms, i antífones per a la 
catedral de Barcelona, la de Tarragona i la de 
Saragossa. 

Antoni Garcia Pascual 
 
 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_Luis_de_Victoria
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Monestir_de_las_Descalzas_Reales&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Monestir_de_Montserrat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Monestir_de_Montserrat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Felip_IV_de_Castella
https://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Cererols
https://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Cererols
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de Juny 2022: 
 

Per les famílies 
Preguem per les famílies cristianes de tot el món, 
perquè, amb gestos concrets, visquin la gratuïtat 
de l'amor i la santedat a la vida quotidiana. 
 

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. 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. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

INCOMBUSTIBLES 
 

Potser cal que els hi fem, com un reconeixement, 
pels molts anys que han actuat en directe, encarant 
als públics del món. 
Als Rollings Stones, en començar els hi va “caure” 
un paper molt difícil: ser una alternativa als 
Beatles. 
Una fita pràcticament impossible d’assolir per 
grups d’aquest estil. 
Als anys 60 (les dues bandes ho eren), els Rollings 
Stones tenien en els seus discos, una estètica no 
massa definida, feta de trossos musicals (per 
exemple melòdics) molt inferiors a McCartney i 
Lennon. Intercalaven amb “rocks” carismàtics, 
contundents (els famosos “Satisfaction” i “Jumpin 
Jack Flash”), però en les balades no podia haver 
comparació. 
Brian Jones, guitarrista ros del quintet original va 
morir al 1969. Aixó, a més d’un incident greu al 
Festival de Altamont va esquitxar el seu nom i 
reputació. 
Va entrar com a substitut Mick Taylor i van deixar 
del 1969 al 1974 uns àlbums més definits i 
inspirats. 
Però recordem que, amb tota claredat, que els 
“Stones” eren un grup de cançons concretes; és a 
dir, els seus àlbums deixen bastants forats 
mediocres a on ells “tiren d’ofici”. 
Hi han hagut més canvis al grup en faria una 
classificació, més o menys així: 

1- Anys 60, forta influencia dels Beatles, però 

amb poca gràcia. 

2- El període més madur i definit: Àlbum dels 

anys 70. Alguns d’ells en directe, a on els 

“Stones” fan més presencia. 

3- Els 80 i els 90 : Integren la música “disco” 

als seus “Rocks” amb professionalitat, 

finalment, acabar amb no masses cançons 

lentes de qualitat: “As tears go by”, “Ruby 

Tuesday », « She’s a Rainbow », « Angie », 

« Fool to cry “  i « Sweet Virginia ». 

Mick Jagger i Keith Richards volen seguir!! 
Veurem! 

 

Víctor García Toldrà 
 

 

CATEQUESI 

AVISO: LOS NIÑOS DE CATEQUESIS DE 

PRIMER Y SEGUNDO CURSO, SE HABRÁN 
DE INSCRIBIR DURANTE EL MES DE 
SEPTIEMBRE 

 

BAUTIZOS 
 En Sant Eugeni: PRÓXIMA FECHA DE 

BAUTIZOS, EL SÁBADO 25 DE JUNIO A LAS 
18.00 H. Y acogida el lunes 20 de junio a las 
20h. 

 Al Pilar, segons demanda i disposició. 

AVISOS 
☛ Café con la Biblia:  sábado día 11 de 

junio a las 18 h., en Sant Eugeni 
 

☛ HORARIO MISAS JULIO Y AGOSTO 
 

LUNES, MIERCOLES Y VIERNES A LAS 20 H. SANT 
EUGENI (castellano) 
MARTES Y JUEVES A LAS 19 H. EN EL PILAR (català) 
SÁBADOS Y VISPERAS FESTIVOS :  
A LAS 19 H al PILAR  y A LAS 20 H en SANT EUGENI 
DOMINGOS Y FESTIVOS: 
A LAS 11 H. PILAR en català 
A LAS 12 H. SANT EUGENI en castellano 

 
 

 



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 

 

3 

 

QUAN LA VIDA ET REGALA VIDA 
Recordo aquell 26 de març primera vegada que trepitjava la 
parròquia de sant Eugeni, portava un temps que la vida no m’estava 
sent fàcil. De fet em trobava ja feia mesos en situació de carrer, 
malvivint als carrers de la nostra ciutat. Et trobes que portes al 
damunt una bossa amb part de la teva vida, que deambules sense 
saber que fer ni on anar i sense saber que serà de tu. Ningú ha de 
viure rodejat de silenci, la soledat mata ,i tant de bo tot el que estic 
vivint ara mateix sigui només la primera gota que ompli el vas 
,lluitaré per poder fer el possible per què les persones al carrer 
tinguin una vida digna ,i això personalment m’omplirà de felicitat. 
Aquell 26 de març un dissabte rondant les 8 del vespre, va ser aquell 
dia que vaig trepitjar per primera vegada l'església de sant Eugeni I, 
papa. La sensació era mica confusa al principi, era quelcom nou per 
a mi, però la sort de qui m’arropava en aquell moment la persona 
que em va portar fins aquest lloc, em feia sentir més tranquil. 
Recordo que observava cada racó de l'església petita, però molt 
acollidora. A l’hora en punt començava la missa, la meva mirada 
clavada a l'altar, el mossèn, rodejat de nens esperant per rebre la 
seva comunió setmanes desprès. Aleshores va començar a sonar una 
musica celestial que em va fer esgarrifar de cap a peus, sentia com 
l’emoció m’envoltava, em van venir milers de coses al cap, records, 
persones, moments, tot anava molt ràpid, però a la mateixa hora em 
sentia cada cop més còmode. Em sentia bé, m'agradava el que 
estava vivint una experiència que mai podré oblidar. 
Va ser el principi d’un recorregut de vivències inoblidables que mai 
hagués imaginat poder viure-les en primera persona. He rebut tanta 
estima, tant de caliu, tant d'apreci que encara m’emociona recordar-
ho. Em van proposar ser partícip de quelcom que sempre ho havia 
vist des de fora ,si participar a la processo del diumenge de rams. No 
sabia be si estaria a l’alçada.  
De ja esmenat esdeveniment, no va ser com tot estava previst, però 
crec que ho vaig fruir encara mes, i per fi va arribar aquell diumenge 
10 d’abril el dia de la processo. La nit abans em va costar conciliar la 
son, però per fi van arribar les 9 del mati em vaig sentir feliç d’estar 
vivint aquell moment, tots els preparatius es posaven en marxa, 
mentre s’acostava l’hora de la veritat. Un cafè reconfortant amb qui 
va donar l’oportunitat de poder viure tot això poc abans de que les 
portes de l'església s’obrissin, cada cop els carrers s’omplien de gent 
esperant el moment i tant desitjada la benedicció del Diumenge de 
Rams. Jo estava allà a primera línia vivint amb intensitat cada segon. 
El suor fred m’envoltava de cap a peus, però estava feliç, tot em 
resultava impressionant, la gent que tant estimes a prop teu, llocs 
incomparables de la ciutat plens d’històries per acabar el mati amb 
el somriure dels nens que varen participar a la processo rebent les 
seves llaminadures en forma d'agraïment. Tot havia sortit a la 
perfecció. 
Aquest moment em quedarà marcat la resta de la meva vida, estic 
segur, però encara faltava posar la cirereta al pastis. Aquesta vegada 
sense ni tant sol esperar-m’ho, el 15 d’abril divendres de Via Crucis, 
de fet recordo que fent una passejada vaig decidir anar a veure el 
recorregut del esmenat esdeveniment i de cop i mostrant un altra 
mostra d'apreci i d’estima em van brindar l'oportunitat de portar als 
meus braços la creu pels carrers de la ciutat per acabar a la 
majestuosa cripta de l'església del Pilar. Quina experiència, quin 
trajecte ple d’imatges i de persones que em van venir al cap, un altre 
moment impossible d’oblidar. 
Doncs no puc ser mes sincer que l'església de sant Eugeni m’ha 
donat nomes moments de felicitat un lloc on realment soc jo. Sí, 
aquesta la vostra parròquia és el que significa per mi, felicitat, 
persones que m,han donat tanta estima, fent-me sentir un mes. He 
conegut gent molt important per mi, no nomes això, he pogut 
conèixer racons de gran valor i plens d'històries, els amics del goigs, 
un racó com el far de contes que nomes s'hi respira estimació. 
Participar en "El taller del carpintero" quina experiència! Amb un 
impacte emocional que em feia entendre algunes coses.  
Agrair per qui em va portar fins aquest lloc, algú a qui li tinc una 
estima molt especial, a la seva gent, a tots els que he conegut, 
només puc dir que em sento com a casa meva i que estic molt agraït 
per tot. I a tots només desitjo que sigui el principi de grans moments 
com els viscuts fins ara i amb tantes històries que mai oblidaré. 
Moltíssimes gracies a tots de tot cor!!   

Albert Gort Segura 

Activitats parroquials 
Amics parroquians: Acabem de passar el mes de maig, el mes 
dedicat a Nostra Senyora, la Mare de Déu, a la qual dediquem cada 
dia el prec del Sant Rosari; pel Sant Pare, per la Pau al món i pels 
malalts de la parròquia. Jo, particularment, sempre afegeixo pels 
ancians que no poden assistir en persona a causa de la seva edat i a 
conseqüència d'ella.  
L'altre dia, buscant algun paper religiós, vaig trobar una oració 
preciosa que el Sant Pare Joan Pau II va resar davant la Verge de 
Fàtima en agraïment per la seva vida després de l'atemptat que va 
sofrir a Roma. La meva sorpresa va ser gran quan vaig trobar 
aquesta oració, i ja que és tan actual vull que la coneguin. 
Diu així:            Súplica al Cor Immaculat de Maria 
Oh Cor Immaculat! Ajuda'ns a vèncer l'amenaça del mal, que tan 
fàcilment s'arrela en els cors dels homes d'avui i que els seus efectes 
incommensurables pesen ja sobre la nostra època i fa l'efecte de 
tancar el camí, vers el futur! De la fam i de la guerra, deslliura'ns! 
De la guerra nuclear, d'una autodestrucció incalculable i de tota 
mena de guerra, deslliura'ns! Dels pecats contra la vida de l'home 
des dels seus primers instants, deslliura'ns! De l'odi i de l'enviliment 
de la dignitat dels fills de Déu, deslliura'ns! De tota classe 
d'injustícia, nacional i internacional, deslliura'ns! De la facilitat de 
trepitjar els manaments de Déu, desliura'ns! Dels pecats contra 
l'Esperit Sant, deslliura'ns! Deslliura'ns! 
Acull, Mare de Crist, aquest crit carregat del sofriment de tots els 
homes, carregat del dolor de la societat sencera! Que es manifesti, 
una vegada més, a la història del món, l'infinit poder de l'Amor 
misericordiós! Que aquest Amor detingui el mal! Que transformi les 
consciències! Que per tu, Cor Immaculat, es reveli a tothom la llum 
de l'Esperança! Amen. 

Sant Joan Pau II, al Santuari de Fàtima el 13 de maig de 1982. 
Només em falta afegir: "Sant Joan Pau II, papa, prega por nosaltres, 
prega per la Pau al món!" 

Margarita Portabella 
 

 

 

CLUB DE LECTURA  
 

Dia 30 de juny, a les 19'45h  
Parròquia del Pilar 
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Dia:  Diumenge, 12 de juny 

Hora:  de 10:30 a 18:30 

Lloc:  Massoteres 

 

Organitza:  Amics dels Goigs 

Email:  amicsdelsgoigs@gmail.com 

Telèfon:   

Carme Faro (678 76 56 10) o Joan 

Torrell (619 85 52 51). 

 

Aquest esdeveniment requereix 

inscripció prèvia. 

Ermita de la Mare de Déu de Camp-

real, 25211, Massoteres 

 

Estrena dels nous goigs a la Mare de Déu de Camp-real 
 

Continuant amb les activitats del Centenari de la nostra entitat, ara ens 

agradaria anar a Massoteres i presentar -i cantar tots junts- un nou goig que 

hem editat, dedicat a la Mare de Déu de Camp-real. 

 a dos quarts d’onze (10.30 h) trobada a l’aparcament del bonÀrea -

l’antiga Àrea de Guissona- carrer dels Llacs 1, de Guissona-, 

 a les onze (11.00 h) visita a l’església romànica de Sant Pere de 

Talteüll, declarada bé cultural d’interès nacional, 

 a la una (13.00 h), a l’ermita de la Mare de Déu de Camp-real, missa 

celebrada per Mn. Fermí Manteca, en acabat repartirem els nous 

goigs a tothom i els cantarem, 

 a les dues (14.00 h) dinar al Restaurant del Camp de golf (bonÀrea 

Golf Pitch&Putt), a uns 500 m de l’ermita, a la carretera de Guissona 

a Solsona, km. 3, de Massoteres i 

 acabaríem la trobada amb una visita a Montfalcó Murallat, vila 

murallada i un dels millors exemples de la Catalunya medieval per la 

seva fortificació. 

El preu del dinar -que és de tipus bufet lliure- serà de 9 € per persona, 

begudes a banda. Quant a la visita de Montfalcó Murallat, estem estudiant 

contractar un guia. Si ho aconseguim, ja us direm també el preu. 

Inscripcions: fins diumenge quatre de juny, per correu electrònic 

(amicsdelsgoigs@gmail.com) o telefonant o per WhatsApp als Srs. Carme 

Faro (678 76 56 10) o Joan Torrell (619 85 52 51). 

 

 

El concert és a tocar! 
 

Els mesos passats us hem anat anunciant que 

l’Orfeó Laudate faria el seu concert de 80è 

aniversari a l’església de Sant Eugeni I, 

Papa. Doncs ja és a punt. Recordeu: tindrà 

lloc el dissabte, 18 d’aquest mes de juny, a les 

20.30 h. 

 

El mes passat us vàrem presentar els 

compositors. Avui us avançarem el programa: 

Començarem amb uns motets de Joan 

Cererols. El motet és una composició 

polifònica sobre textos en llatí, generalment 

extrets de fonts litúrgiques, com antífones i 

breviaris, i d’alguns passatges de la Bíblia 

especialment expressius o de determinats 

salms de forta càrrega dramàtica; una forma 

musical apareguda al segle XIII que anà 

evolucionant i que mantingué la seva vigència 

fins a la segona meitat del segle XVIII.  

Hem triat, també de Cererols, la Salve Regina, 

a doble cor. 

 

Continuarem amb la Missa a 6 veus, de Joan 

Barter, amb dues sopranos solistes i cor, 

acompanyats d’arpa doppia, baixó i orgue 

positiu.   

I acabarem amb motets de Francesc Valls i la 

seva Salve Regina, a 6 veus. 

 

Com veieu, un concert de música polifònica 

amb obres dels millors compositors barrocs 

catalans. Esperem que en gaudiu escoltant-lo 

tant com nosaltres hem gaudit preparant-lo.  

Fins d’aquí a uns dies! 
 

  BAPTISMES MES MAIG 2022: 
 Maria Fonfria Lleal 

 Elan Gil Castro 

 Abril Paz Alba 

 Daniela Ruiz de Alda Bartomeus 

EXÈQUIES MES MAIG 2022: 
† Sergio Pérez Villar 

mailto:amicsdelsgoigs@gmail.com
mailto:amicsdelsgoigs@gmail.com
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LES RELIQUIES 

Les Croades foren una sèrie de guerres de religió 
iniciades, predicades i a vegades dirigides per l' 
Església amb coalicions d'estats europeus per 
reconquerir Terra Santa, entre 1095 i 1276   

Al marge de les terribles lluites també serviren per 
portar moltes de les relíquies de la Passió del 
Senyor. Totes les Catedrals, Monestirs i Reis  en 
volien, perquè eren un signe de riquesa que 
provocava disputes per aconseguir-ne més que els 
altres.  Se les considerava objectes miraculosos, 
com ajuda eficient per curar malalties, demanar 
favors i també encomanar-se a elles abans 
d’enfrontar-se a alguna de les múltiples guerres 
medievals.  

El rei francès Lluis IX que tenia devoció per les 
relíquies les guardava al més preciós reliquiari  
mai construït, la incomparable Sainte Chapelle, a 
París. Tanta era la fe en les relíquies que en  
comprà fins una desena: la Corona d’Espines de 
Jesús, i després va aconseguir-ne d’altres de la  
Passió adquirint les relíquies del tresor dels 
sobirans bizantins. Entre elles: un fragment de la 
Vera Creu, la Santa Sang de Crist, l’Esponja xopa 
de vinagre que posaren als llavis de Jesús 
crucificat, la Llança amb la que el soldat Longinio 
el ferí al costat i una pedra del Sant Sepulcre… 
El culte medieval a les relíquies es va interessar 
també pels cossos fragmentats de sants màrtirs 
durant la persecució dels cristians per l’imperi 
romà, aquests es van arribar a sacralitzar i 
s’estengueren per tot el món catòlic. Arribà un 
moment en que pràcticament totes les esglésies 
tenien relíquies del seu Sant Patró que es van 
convertir en sants intercessors i models de 
cristiandat. Un exemple és el braç de Santa Teresa 
de Jesús que en Franco tenia al seu despatx,  la 
resta del cos incorrupte de la santa que es va 
repartir entre els convents de Carmelites. 
Però continuaren sent objectes de culte tots els 
que havien estat en contacte amb la divinitat com 
el Calze de l’últim Sopar de Jesús “El Sant Grial”, 
que tothom el vol tenir i en corren molts per 
Europa i tots són el “vertader”. Fins hi tot es va 
crear la llegenda de que el qui el posseís seria el 
més poderós del món, Inclús Heinrich Himmler 
cap de les SS de l’Alemanya nazi, va anar a 
Montserrat convençut que es trobava allí, i al 
monestir no hi era, ni crec que hi hagi estat mai.                                                                                                                                          
Es diu que el tenien els Templers i que està 
amagat, tota una llegenda que encara interessa.  

Altres relíquies de Jesús serien:  el vel de la Santa 
Faç, fragments de la Vera Creu, que amb tots els 
trossos se’n podríem fer més de tres creus,  el 
Sudari, tan controvertit i tan estudiat, que va 
amortallar el cos del Senyor que es troba a la 
catedral de Turín.   Arribant a vegades a una 
llarguíssima llista de relíquies de procedència 
inversemblant, com la palla del pessebre del 
Naixement, el prepuci o el llit del nen Jesús, llet de 
Maria en una ampolleta... i d’altres  La pietat a les 
relíquies, fou propera a la superstició pels seus 
poders suposadament curatius i va ser objecte 
d'atacs dels Cristians Reformats, però també una 
preocupació de la Contra-Reforma i del Concili de 
Trento, que va intentar regular-ne el culte. Aquest 
fet va reforçar la devoció a les relíquies, i en  va 
fomentar viatges d'expedicionaris a Terra Santa i 
que els reis es mostressin interessats a tenir-ne 
moltes. Per exemple, Felip II tenia 507 reliquiaris 
amb 7.422 relíquies. A la Catedral de Colònia 
tenen una preciosa i enjoiada urna amb les restes 
dels Reis Mags ?... 
I qui es va entretenir a guardar tots els records de 
Jesús? Els apòstols. no, prou feina tenien en estar 
amagats per por dels que condemnaren a Crist. 
Per tant podem dir que verdaders no ho són, però 
sí objecte de devoció per a molts cristians.                                                                                                             
Probablement han servit a homes i dones per 
pregar quan tant necessitats estem des de 
sempre, de l’ajuda i la misericòrdia del Senyor. 

                                                      
   

 Montse Carreras 
 

 

   

 

La propera reunió dels grups de Vida Creixent: 

 Serà a Sant Eugeni el dimarts 14 de juny a les 17 

h. 

 I al Pilar, el dimecres 8 de juny a les 17'30h.  

 La Compañía de teatro “TEATREVIDOS”, de la 
Parroquia del Pilar presenta la obra: 

 

 

"JOSEFINA" 

 

☛ DOMINGO, 12 DE JUNIO, 19,30 H. 

☛ LUNES, 13 DE JUNIO,21 H. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Guerres_de_religi%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Terra_Santa
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CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

JUNY DE 2022 
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 dmc St. Justí 

2  djs Sts. Marcel·lí i Pere 

3 dvs St. Carles Luanga 

4 dss Sta Maria Reina dels apòstols 

5 DMG PENTECOSTA 

6 dll Dilluns Pasqua Granada 

7 dm St. Robert, abat 

8 dmc St. Guillem 

9 djs Jesucrist, Sum Sacerdot 

10 dvs St. Maurici 

11 dss St. Bernabé 

12 DMG SANTÍSSIMA TRINITAT 

13 dll St. Antoni de Pàdua 

14 dm St. Eliseu 

15 dmc Sta., Maria Miquela 

16 djs St. Quirze 

17 dvs Sta. Emília 

18 dss Sta. Marina 

19 DMG CORPUS CHRISTI 

20 dll Sta. Florentina 

21 dm St. Lluís Gonçaga 

22 dmc St. Paulí de Nola 

23 djs Nativitat de St. Joan Baptista 

24 dvs Sagrat Cor de Jesús 

25 dss Immaculat Cor de Maria 

26 DMG XIII de Durant l'Any 

27 dll St. Ciril d'Alexandria 

28 dm St. Ireneu 

29 dmc St. Pere i St. Pau 

30 djs Sants protomàrtirs Roma 
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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 podrien 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  
Nuevo Tel. 935026473 

 

 

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/

