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Una anécdota con el papa 
 

El pasado miércoles 23 de noviembre Mn. Nino y 
yo mismo vivimos una anécdota increíble 
protagonizada por el Santo Padre, el papa 
Francisco. 
 
De hecho esta anécdota ya la explicamos ambos 
rectores el fin de semana siguiente, en las 
diferentes misas y ante todos los feligreses que 
asistieron. También impartimos entonces la 
bendición en nombre del mismo papa, tal y como 
él nos pidió que hiciéramos. Y ahora la explicamos 
de nuevo aquí, por si alguien no pudo asistir ese 
fin de semana a nuestras parroquias. 
 
El caso se remonta en sus orígenes a la costumbre 
que tenemos de entregar cada año un jamón 
ibérico al equipo episcopal de Barcelona, 
presidido por el cardenal Juan José Omella. En 
efecto, desde hace ya unos años y con motivo de 
alguna cena juntos, tanto el Sr. Cardenal como los 
obispos auxiliares habían probado el jamón 
ibérico que cada temporada nos traen desde mi 
pueblo de nacimiento (Fuentes de Léon, en la 
provincia de Badajoz). Como les gustó el producto, 
desde hace ya unos años Mn. Nino y yo, en 
nombre de nuestras comunidades parroquiales,  
remitimos un jamón ibérico al equipo episcopal de 
Barcelona, y con este presente les felicitamos la 
Navidad y les agradecemos su empeño pastoral. 
 
Pues parece ser que este año, en algún momento 
el Cardenal Omella obsequió al Santo Padre con 
una porción de ese jamón para que lo probase. ¡Y 
al papa le gustó mucho! 
 
Así el pasado mes de octubre, en la misa de 
inauguración de curso de la Universitat Ramon 
Llull, el señor cardenal, en la sacristía, tras acabar 
la eucaristía, me pidió que esta Navidad 
regalásemos el jamón al Santo Padre, en vez de a 
él, ya que le gustó tanto. Pero yo le dije que serían 
dos jamones, uno para el papa, y otro, como 
siempre, para el equipo episcopal de Barcelona. 

 
El cardenal Omella me sugirió que en el paquete 
destinado al papa le pusiéramos unas letras 
presentándonos y que no dejáramos de poner 
también nuestra dirección electrónica y nuestro 
teléfono, por si el papa se animaba a darnos las 
gracias... 
 
Así lo hicimos. Pero ni mosén Nino ni yo 
hubiéramos pensado nunca que el mismísimo 
papa nos llamaría para agradecernos el regalo y 
para comunicarnos su bendición para nosotros y 
para nuestras comunidades parroquiales. Pero 
¡¡¡ASÍ SUCEDIÓ!!!  
 
El mismo papa, de manera sencilla y entrañable 
nos llamó ese miércoles para darnos las gracias. 
Nos preguntó por nuestro trabajo, nos dio 
ánimo... y nos pidió nuestras oraciones por él.... 
También nos pidió que transmitiéramos su 
fraternal bendición a nuestras parroquias... 
 
Fueron unos momentos emocionantes, cálidos, y 
muy reconfortantes.... Algo increíble y que 
muestra lo auténticamente increíble y pastor que 
es nuestro papa..... ¡¡¡Una conversación que ni 
mosén Nino ni yo olvidaremos nunca!!! 
 

Mn. Angel Jesús Navarro  y Mn. Nino Rodríguez 
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de Desembre 2022: 
 

Per les organitzacions de voluntariat 
Preguem perquè les organitzacions de voluntariat 
i de promoció humana trobin persones desitjoses 
de comprometre's amb el bé comú, i que cerquin 
noves vies de col·laboració a nivell internacional. 
 

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. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ANTONI ROS MARBÀ 
 

Nascut  el 1937  a l'Hospitalet de Llobregat (veí  de 
Núria Espert, actriu). És  un home important a la 
música catalana de projecció internacional. 
Sobretot com a director d'orquestra. Com a nota 
de prestigi,  Herbert von Karajan el va 
convidar expressament per dirigir dos concerts 
amb la Filharmònica  de Berlín. Ha dirigit les dues 
principals orquestres de Madrid així com la Real 
Filharmonia  de Galícia,  però la seva tasca 
fonamental va ser fundar l'Orquestra Ciutat de 
Barcelona a l'any 1967 a on va deixar una 
empenta molt rellevant i va deixar molts seguidors 
fidels de públic. 
Aspectes rellevants podem posar dos punts: 
1- Va donar ressò a genis de la composició com 
per exemple Mahler que fins aleshores es donava 
poc a Barcelona. 
2- Va dirigir primeres audicions de nombrosos 
compositors catalans. A part ell és també 
compositor i arranjador. 
També  va dirigir  l'Orquestra  de Cambra 
Neerlandesa. Si Mireu  gravacions  de cantautors 
 molt populars catalans com per exemple Serrat 
o Raimon entre d'altres veureu per exemple que 
al disc "Mediterráneo" de Serrat els arranjaments 
són d'ell. Ha format escola de directors catalans: 
Salvador Mas, Josep Pons, Salvador Brotons i 
Edmón Colomer. 
Finalment  ha deixat  enllestit  una òpera, encara 
per estrenar, basada en  l'obra  de Walter 
Benjamin. 

Víctor García Toldrà 
 

 
 

CATEQUESI 
 

 En Sant Eugeni, los sábados a las 19h. y 
luego Missa d'Infants a las 20h. 

 En el Pilar, los lunes a las 18h. 

 El sábado 24 de diciembre no habrá 
catequesis. Y se reemprenderá el lunes 
9 y el sábado 14 de enero de 2023  
 

BAUTIZOS 
 En Sant Eugeni: PRÓXIMA FECHA DE 

BAUTIZOS, EL SÁBADO 10 DE DICIEMBRE A 
LAS 18H. Y acogida el lunes 5 de diciembre a 
las 20h. 

 Al Pilar, segons demanda i disposició. 
 
 

BAUTIZOS DEL MES DE NOVIEMBRE:  
Eric  Arsac  Salas, Alder Leo Livia Vargas, Alejandro 
Medina Ciriaco, Esteban Merino Soriano 
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Nadal, llum i misteri 
 

Fa anys que ens vàrem unir a uns matrimonis amics 
formant un grup que celebràvem junts les principals 
festivitats i quan arribava el bon tems fèiem excursions 
de dissabtes compartint vehicles, visitant indrets i 
pobles de Catalunya i també traspassàrem els llindars 
del nostra país.  Ens anomenàvem Contrades i com a 
nexe comú teníem la parròquia. 
                                                                                                                                                                                                 
A les celebracions, la principal era el Nadal, i ho 
celebràvem amb un sopar en el que ens trobàvem les 
diferents famílies portant cadascuna, una part del àpat 
i un element per fer festa. Durant molt anys llegíem 
cants del Poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra i 
d’altres poemes adients, cantàvem les nadales 
corresponents i ens felicitàvem les Pasqües com a 
bons germans. 
                                                                                                                                                              
Els anys han anat passant i molts companys ja ens han 
deixat i els que encara estem vius quedem com una 
petita mostra incompleta i envellida d’aquell grup. 
Regirant  els arxius de l’ordinador he trobat poesies i 
cançons que cantàvem junts en aquestes festes i 
perquè en tingueu un tastet aquí us afegeixo un 
poema que vàrem recitar l’any 2008. Es tracta d’un 
petit fragment de la cantata “Nadal llum i misteri”  de 
Francesc Vila amb text de Joan Farràs, el número 2 
nomenat: Misteri 
 
 Al llac de la història 
hi ha caigut una estrella 
per cremar-hi el rancor  
tot el llot i l’escòria. 
 
Al cor de la història 
hi ha caigut una brasa 
per encendre l’amor 
i la Llum de la Glòria 
 
Cant/ Per un torrent de llum i misteri plorant de fred, 
somrient de perdó amb els ulls plens de cel i captiveri 
ens ha vingut Jesús Redemptor.  
Jesús del pessebre és l’hoste diví que ve perquè els 
homes trobem un camí.  
I els homes que han perdut l’esperança, amb les mans 
balbes i els peus plens de mal, rient de fred i plorant de 
venjança palpen camins d’un altre Nadal. 
Jesús del pessebre és l’hoste diví que ve perquè els 
homes trobem un camí. 
 
Amics del Veus us desitjo a tots vosaltres que gaudiu 
d’un Molt Bon Nadal i d’un Any Nou en el que retorni 
la Pau, als que l’han perduda i floreixi  l’amor en totes 
les parts del nostre mon !!! 

Antoni García 

 

 

 

CLUB DE LECTURA  
 

Dia 22 de diciembre, a les 19'45h  
Parròquia del Pilar 

 

 
 

Amics parroquians, 
 

Ahir va ser la festa de Crist Rei. Mossèn Jesús ens va 
fer la homilia després de l'Evangeli, referent a la 
festa de Crist Rei. Van ser unes paraules que van 
aprofundir molt a la festa que era. Per a la meva 
sorpresa i reflexió de la proclamació de Rei a Nostre 
Senyor de part del lladre que moria crucificat al 
costat d'Ell. Quan tots els que l'envoltaven li 
cridaven ofenses excepte, naturalment la nostra 
Mare Maria i els seus acompanyants, es va sentir 
una veu que degué sorprendre tothom. Era el Bon 
Lladre que segurament compungit i després de 
defensar-lo dels atacs verbals del seu company de 
creu, li va demanar amb tot el seu amor profund 
que “se'n recordés quan estigués en el seu Regne¨ 
És que va sentir les paraules de Jesús a Pilat ? El més 
segur és que sí però se li van quedar gravades al cor. 
I la contestació de Jesús: “Avui estaràs amb mi al 
Paradís”. Amics, quina enveja fa el Bon Lladre! 
Aquests dies passats hem tingut la recaptació per al 
Domund i la jornada de Germanor. Parroquians, 
ajudem tot el que puguem a la nostra Parròquia, 
que en ser tan gran ha de tenir moltes despeses. A 
més, com sempre us recordo que cal resar el Sant 
Rosari per als malalts de la parròquia. 
Us saluda, 
 

Margarita Portabella 
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TORNA  LA  FESTA  DE  

NADAL 
“Fa anys que us recordo que el Nadal és molt 
tossut i que cada 25 de desembre torna amb el seu 
invariable i etern missatge de Pau i Fraternitat 
entre els homes.  Crec que si escoltéssim en el 
silenci de l’esperit oiríem els àngels que continuen 
cantant “ Glòria a Déu en les altures i pau als 
homes de bona voluntat”  
Aquest any continuarà sent un Nadal tristoi, 
seguim amb milions d’aturats, els menjadors 
socials plens, molts nens sense beques de 
menjador a les escoles, moltes famílies estirant 
quatre euros per arribar a final de més, amb 
bosses d’aliments d’institucions com Càritas que 
ho reben de la caritat de molts ciutadans...FINS 
QUAN ? 
Mentre veiem que no s’atura la corrupció tant 
política com de grans empreses, sous i jubilacions 
de la banca que ens espanten... Què hem fer per 
acabar amb aquestes vergonyoses desigualtats?” 
 
Tot això ho deia l’escrit de Nadal del 2013. I jo em 
pregunto, ara al Nadal del 2022 ha canviat 
quelcom? han millorat les condicions socials dels 
desafavorits? ja no tenim corrupció? Doncs no, 
per desgràcia, encara tot ha empitjorat.  
Actualment tenim una inflació econòmica que 
cada cop empobreix més als pobres i ensorra la 
classe mitjana, els autònoms i els jubilats, els sous 
i les jubilacions actuals no arriben a final de mes, 
si exceptuem com sempre, aquells afortunats que 
estan en política o en grans empreses o en la 
direcció de la banca on els sous van pujant, i tenen 
jubilacions espectaculars. 
 
Hem passat un parell de Nadals amb el terrible 
virus del Covid, que s’ha dut molts dels malalts, 
cap a la vida eterna i molts eren persones grans 
que vivien en residències, sense rebre les 
atencions necessàries per falta de personal o 
inexperiència. Molts treballadors han perdut la 
seva feina, les famílies sense poder-se reunir, ni 
anar a missa, en tot cas tot era “On Line”. Ara ens 
diuen que ja hem començat a superar la 
pandèmia.                         
 
Però viurem aquest Nadal amb una terrible guerra 
a Europa, Rússia està atacant sense pietat la 
població civil i militar d’Ucraïna, molts han marxat 
cap a l’exili o viuen com poden en mig d’una 
guerra que destrossa el país, mata els seus 

habitants i ha desembocat amb el tancament del 
gas, del petroli i dels cereals a la resta d’Europa i a 
la part més pobre d’Àfrica. Els preus tant dels gas 
com de l’electricitat i dels aliments estan pujant 
de manera paorosa, si els que manen no ho 
arrangen, aquest hivern passaran fred, gana i 
misèria la població més desafavorida i la resta 
pitjor que altres hiverns. 
 
Però Nadal tornarà i probablement a nivell de 
carrers i de grans magatzems, no veurem res 
diferent, tot i las penúries que gran part de la 
societat està patint. És Nadal i s’ha de consumir, 
perquè sinó no tindria sentit aquest nou tipus de 
celebrar la Festa: botigues plenes de coses cares 
de luxe, gran quantitat de joguines, menjars 
exòtics i caríssims; oblidava els viatges, els dinars i 
sopars a preus impossibles etc. I Nadal no és això, 
on són els nostres Nadals sobris, caritatius i 
joiosos viscuts amb alegria i en família? 
Em sembla que ja heu vist que l’escrit començava 
el Nadal de 2013, han passat 9 anys i les 
condicions socials estan pitjor, quan ja estaven 
prou malament.  No  soc catastrofista, però  sí vull 
ser realista i esperançada en que la humanitat vegi 
per fi, que així no va enlloc.  
 
Aquest Nadal hem de pregar i molt al Infant Jesús, 
el que va morir per tots nosaltres, que ens ajudi a 
donar el tomb que  necessitem per millorar les 
condicions de  la vida humana a la terra, la que el 
Déu Pare ens va donar. 
 
I el meu desig d’un bon Nadal per a tots vosaltres, 
el trobeu en aquest verset del 2013 
 
Nadal torna altre vegada ! 
   Cada llar sigui un portal. 
      Cada cor sigui una estrella. 
         Com l’estrella de Nadal !!!                        
 
 
                                                        Montse Carreras 
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Ja tenim el Nadal aquí!  
Un dels rituals nadalencs més arrelats en el nostre 
costumari, és el moment de fer el Pessebre, 
És un element tan potent que transformem el 
nostre espai quotidià, per tal que aquesta creació 
popular pugui ocupar un lloc principal a les 
nostres llars. 
Al voltant del seu muntatge es generen tot un 
seguit de rols i relacions entre els membres de la 
família. 
El Pessebre és la representació escènica del 
naixement de Jesucrist, com a mínim i ha d’haver 
la Mare de Déu, Sant Josep i el Nen Jesús. 
El Pessebre típic català es molt senzill, es fa amb 
molsa i suro, un riu fet amb paper de plata i totes 
les figures que es guarden d`’un any per l’altre. 
El primer pessebre, es dona com a data la Nit de 
Nadal de l’any 1223, a Greccio, on Sant Francesc 
d’Assís va fer una primera representació. 
Els segles XIV i XV, el franciscans feien pessebres a 
les Esglésies dels seus convents, imitant el seu 
fundador, i així van propagar aquesta tradició 
arreu d’Europa. Els pessebres, s’introdueixen als 
Palaus. 
Mes tard, al segle XVIII, Nàpols es và convertir en 
un centre pessebrístic, i per influencia de la cort 
de Carles III, es difondrà a l’estat espanyol. 
A Catalunya el Pessebre, tindrà una bona acollida i 
ràpidament es popularitzarà. 
Des del segle XIX, el pessebre casolà i popular és ja 
un costum totalment arrelat i actualment, és una 
tradició estesa a més de 90 països d’arreu del 
món. 

CELEBREM EL NADAL. 

 

 

CORAL ESTEL DE LA 

PARRÒQUIA DEL PILAR 
 

Concert de Nadal, 

dimecres dia 14 de desembre a tres 
quarts de vuit del vespre. 

 
La Coral Estel vol compartir amb tots vosaltres la joia 
del cant i desitjar-nos mútuament Bones Festes de 
Nadal. I ho farem cantant cançons populars i 
tradicionals fent arribar l’emoció als cors de totes les 
persones que vulgueu acompanyar-nos. 
La Coral Estel també us convida a formar-ne part i té les 
portes ben obertes per a tothom qui vulgui i li agradi 
cantar. Assagem els dijous, de les set a dos quarts de 
nou del vespre. 
Una coral és la millor escola per educar la sensibilitat, 
aprendre música i enfortir els valors humans necessaris 
per una bona convivència. 

US HI ESPEREM !!! 
 

PROGRAMA 
ET INCARNATUS EST ............................................J.Cererols, 1618-1680 
JOIA EN EL MÓN....................................................F.Händel. 1685-1759 
EL MEU REIET DORMIRÀ..................................W.A.Mozart, 1756-1791 
ALLÀ EN UN PESSEBRE......................................J.E.Spilman, 1812-1896 
LA VERGE BRESSANT.............................................C.Franck, 1822-1890 
LA PASTORA CATERINA..................................A.Pérez Moya,1884-1964 
EL NOI DE LA MARE.............................................E.Cervera, 1896-1972 
FES NON, NON.....................................................J.Bouvard, 1905-1996 
EL DESEMBRE CONGELAT.......................................M.Oltra, 1922-2015 
FUM, FUM, FUM..................................................E.Cervera, 1896-1972 
SANT JOSEP FA BUGADA........................................harm. E.Navàs, 1946 
SANTA NIT.............................................................F.Gruber, 1787-1863 
 

Coral ESTEL 
Solista: Rosa-Clara José 
Piano:  Anne Funken 
Direcció: Miquel Saladrigues 
 

 

La propera reunió dels grups de Vida Creixent: 

 Serà a Sant Eugeni el dimarts 13 de novembre a 

les 17 h. 

 I al Pilar, el dimecres 14 de novembre a les 

17'30h.  
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Horari  

Misses de Nadal 2022 
 

Dissabte dia 24 de desembre:  
 19 h Missa del "Pollet" Cripta del Pilar, 

amb el Cant de la Sibil·la 

 12 de la Nit: Missa del Gall a la 

parròquia de Sant Eugeni 

Diumenge dia 25 de desembre: 
 Missa a les 10 h (català) en MD del Pilar 

 Missa a les 11 h (català) en Sant Eugeni 

 Missa a les 12 h (castellà) en MD del 

Pilar 

 Missa a les 13 h (castellà) en Sant Eugeni 

 NO HI HA MISSA A LA TARDA 

Dilluns dia 26 de desembre: 
 Missa a les 11 h (català) a Sant Eugeni 

 Missa a les 19 h (català) a MD del Pilar  
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CONCERT DE NADAL DE L’ORFEÓ LAUDATE     
      Dissabte 17 de desembre a les 18'30 de la tarda 
               Parròquia de Sant Eugeni I, Papa 
 

Aquest any 2022, com ja hem compartit en altres 
edicions del VEUS, l’Orfeó Laudate està celebrant 
els 80 anys d’activitat coral ininterrompuda. 
Vàrem poder fer el concert d’aniversari a Sant 
Eugeni, la parròquia que fa tants anys que ens 
acull, i amb les persones que formen part, d’una 
manera o una altra, d’aquesta Agrupació 
Parroquial. Va ser per nosaltres un concert molt 
especial que va acabar amb un regal entranyable: 
l’estrena del Goig que ens varen dedicar els Amics 
dels Goigs que tenen la seu a Sant Eugeni. També 
va suposar el comiat del que va ser el nostre 
director durant quinze anys, el mestre David 
Malet i Casamitjana. 
Aquest setembre hem començat una nova etapa 
amb la directora Laia de las Heras, una gran 
professional que s’ha incorporat al projecte amb 
molt d’entusiasme. Ens agradaria molt que ens 
acompanyéssiu en aquest primer concert de Nadal 
que farem a Sant Eugeni, sota la seva direcció, el 
dissabte 17 desembre a les 18.30 h. 
Hem preparat amb molta il·lusió un programa de 
nadales que pensem que serà del vostre gust, 
algunes molt populars però amb nous 
arranjaments i altres menys conegudes.               Us 
hi esperem!!! 
 
                               Programa 
Un enfant nous est né.......................    Enric Ribó, antífona d'Isaïes 9,5 
L'àngel i els pastors..............................      Catalunya, harm.: Enric Ribó 
El petit vailet.........................................     Catalunya, harm.: Enric Ribó 
La Mare de Déu...................................   Catalunya, harm.: David Malet 
El cant dels ocells................................   Catalunya, harm.: David Malet 
Les dotze van toc................................    Catalunya, harm.: David Malet 
Cantem al xiquet......................... València, harm.: Josep R. Gil Tàrrega 
Santa nit................................................................. Franz Xaver Grüber 
El noi de la mare................................Catalunya, harm.: Ernest Cervera 
Fum, fum, fum.................................  Catalunya, harm.: Ernest Cervera 

 
Cor: Orfeó Laudate 
 Direcció: Laia de las Heras 

 

 

 
 

CONCIERTO-ADORACIÓN  

DEL GRUPO “HOLA CHIC@S”  

EN LA PARROQUIA DE SANT EUGENI I PAPA 

 

El pasado día 5 de noviembre asistimos a uno de esos 

eventos que te hacen vibrar, reunirte, congregar y 

disfrutar de una manera de vivir la fe complementaria a 

las liturgias tradicionales. Vemos por internet o en 

documentales como muchos cantantes cristianos ( 

católicos, protestantes etc.) cada vez más, son capaces 

de llenar estadios o teatros e incluso de ganar 

GRAMMYS, a través de conciertos de canciones de 

alabanza, de adoración y de acción de gracias a Dios. Es 

cada vez más conocida aquella aseveración de S. 

Agustín que decía “El que canta reza dos veces” y de 

hecho en multitud de Salmos de recogen estrofas que 

hablan de adorar y aclamar a Dios con instrumentos 

musicales y canciones. 
 

Pues bien, el día 5, sábado por la noche, después de la 

misa de niños, pudimos disfrutar de la puesta en escena 

y de las canciones del grupo musical que, desde hace 

años, se ha ido formando a través del coro de jóvenes 

que suele interpretar en las liturgias parroquiales.  
 

Este grupo, denominado por Mn. Nino “HOLA 

CHIC@S”, porque es la manera que tienen de saludarse 

al llegar a la misa de sábado noche, nos hizo disfrutar, 

cantar y rezar durante una hora, que paso rapidísima, y 

que congregó a una cantidad de gente no prevista, que 

llenó el templo de S. Eugeni y que se resistía a que el 

concierto acabara. El grupo hizo una demostración de 

talento impresionante y de una manera de comunicar y 

transmitir sentimientos y emociones propia del 

concierto de una estrella musical del momento. Además, 

pudimos disfrutar de las intervenciones cantando y los 

duetos con Mn. Nino, que demostró tener grandes dotes 

para la canción y que motivó e hizo disfrutar a los 

feligreses que llenaban la iglesia y coreaban el 

concierto. 
 

Una vez más se puso de manifiesto que cuando a 

nuestros jóvenes se les facilita el escenario y se les 

integra en la vida parroquial, dejando que puedan 

dirigirse a Dios, con aquellas formas y medios con los 

que mejor se expresan, estos responden con mayor 

presencia de la esperada y de acorde a los signos de 

nuestro tiempo, formando comunidad, formando Iglesia 

y asumiendo que cuando “dos o más os reunáis en mi 

nombre, en medio de vosotros, estoy Yo”. Él nunca falta 

y le dimos localidad preferente.  
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El Menjador Social Emmaús, ubicat a la Parròquia Sant Eugeni I Papa vol fer palesa la situació de crisis que 
ha dut a augmentar el nombre de persones i famílies amb menors a les que atenem diàriament. Les 
necessitats creixent i els recursos minven per lo que agrairíem la vostra ajuda en forma de donació 
d'aliments bàsics (llet, arròs, conserves i oli) o bé una donació per tal de poder seguir amb la nostra tasca. 
Actualment, també disposem de Bizum. El nostre codi és 05660.  
  

La recollida és durà a terme de dilluns a divendres de 9h a 14h a la Parròquia Sant Eugeni I Papa (c/Comte 
Borrell 307, Baixos). Per qualsevol dubte, posis en contacte amb el número 675323653. 
 

Moltes Gràcies, 
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Temps d'Advent 
 

Temps d'Advent, temps d'espera. 

Déu que s'acosta, Déu que ja arriba. 

Esperança del poble, la vida nova. 

El Regne neix, do i tasca. 

Et cantem Pare bo a l'esperança. 

Amb Maria, ajudeu-nos Senyor, 

a viure generosos en el lliurament, 

a oferir la nostra vida com ella, 

a escoltar la teva Paraula en tot temps, 

a practicar sense descans l'Evangeli, 

ajuda'ns a viure solidaris amb els qui pateixen, 

amb qui avui com ahir a Betlem no tenen lloc. 

 

Et cantem Pare Bo a l'esperança. 

Amb els pastors de Betlem, ajuda'ns senyor 

a viure la Vigília del teu Regne, 

a córrer apressats a trobar-te, 

a descobrir el teu Rostre al mig del poble, 

a no quedar-nos "adormits" en la construcció del 

món nou. 

 

Et cantem Pare Bo a l'esperança. 

Amb els àngels de Betlem, ajudeu-nos Senyor, 

a cantar al món sencer la teva Presència, 

Déu-està-amb-nosaltres! 

Construïm la pau entre els homes, 

edifiquem la Justícia entre els pobles. 

 

Et cantem Pare Bo a l'esperança. 

Amb Jesús nen-Déu, ajudeu-nos Senyor, 

a abrigar l'esperança que neix a cada Advent, 

a escoltar els clams del teu poble, 

a regar amb les nostres vides 

la llavor del teu Regne, 

a ser Missatgers del teu Amor, 

a construir comunitats de servei i oració. 

 

Nadal, festa de l'home. 

Nadal, festa de Déu. 

Volem ser els teus Testimonis, 

doneu-nos la força Senyor. 
 

 
 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

DESEMBRE 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 31  

       

       

1 djs St. Eloi 

2  dvs Sta. Bibiana 

3 dss St. Francesc Xavier 

4 DMG II d'Advent 

5 dll Sta. Bàrbara 

6 dm St. Nicolau 

7 dmc St. Ambrós 

8 djs IMMACULADA 

9 dvs Sta. Valèria 

10 dss Sta. Eulàlia de Mèrida 

11 DMG III d'Advent 

12 dll MD de Guadalupe 

13 dm Sta. Llúcia 

14 dmc St. Joan de la Creu 

15 djs Sta. Sílvia 

16 dvs St. Josep Manyanet 

17 dss St. Joan de Mata 

18 DMG IV d'Advent 

19 dll Sta. Eva 

20 dm St. Benjamí 

21 dmc St. Pere Canisi 

22 djs St. Zenó 

23 dvs St. Joan de Kety 

24 dss St. Delfí 

25 DMG NADAL 

26 dll St. Esteve 

27 dm St. Joan, apòstol 

28 dmc Sants Innocents 

29 djs St. Tomàs Becket 

30 dvs Sagrada Família 

31 dss St. Silvestre 
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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) Dia 18 diciembre: misa en la 
Cripta con la Cofradía de Valvanera 
 

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 

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  
Nou 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/

