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       EL BAPTISME DE SENYOR 

El diumenge següent a la celebració de la 
Epifania, l’evangeli ens parla del Baptisme del 
Senyor. Recentment he llegit uns petits 
articles al respecte que m’han agradat molt. 
Amb unes idees força innovadores i que 
m’han fet pensar. Ara en les meves  paraules 
intentaré transmetre’ls. 
Jesús va al riu Jordà on sap que Juan està 
batejant als seus seguidors i fa com ells, 
inclina el cap fins a tocar l’aigua amb els seus 
cabells i sent que Joan li posa les mans sobre 
el cap i el submergeix suaument uns breus 
instants dins les aigües, igual que feia amb el 
seus seguidors, però Joan està profundament 
emocionat. “Tot seguit  mentre sortia de 
l’aigua s’esquinçà el cel i l’Esperit en forma de 
colom baixà cap a ell i s’oí una veu des del cel 
que deia:”Tu ets el meu Fill, el meu estimat, en 
tu m’he complagut”  
Déu havia trencat el seu silenci, aquest ja 
s’havia acabat, Déu ja es feia paraula. Aquell 
Déu invisible, ens deia que era Pare. No fou 
res molt espectacular, no sortí foc de la 
aigües, ni es sentí cap terratrèmol, els 
element de la natura estaven tranquils. 
Jesús va voler entrar en la humilitat  del seu 
poble que seguia la veu profètica de Joan, i el 
seu abba el reconegué com a fill ben amat, fill 
per excel·lència, com realment és.  El Baptista 
no vol que la gent el confongui amb el 
Messies, coneix qui és, i que hi ha algú més 
important i decisiu, per això ofereix un 
baptisme d’aigua, Només Jesús el Messies,  
“batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc” (La 
Pentecosta). 
Jesús que s’ha fet com nosaltres, en les aigües 
del Jordà, és l’home, totalment pres per 
l’Esperit, l’home espiritual. La coloma  
rememora tota la bellesa del Càntic dels 
Càntics, que és l’esposa i l’amor. A nosaltres 

ens sembla el colom de la pau, la germanor, el 
trencament de la guerra, de les marginacions i 
les exclusions. L‘esperit de Déu s’ha 
possessionat de Jesús qui al llarg de la seva 
vida ha fet l’experiència de ser “una persona 
estimada” incondicionalment per un Déu que 
és “pare i mare” La relació de Jesús amb el 
Pare és tan íntima que és d’identitat. Aquest 
baptisme al Jordà i les paraules de Senyor són 
com una revelació, abans de començar el seu 
dur itinerari de predicació per donar-nos a 
conèixer el Pare. Un itinerari que als dies de 
Jesús, i dels nostres, no sempre serà fàcil de 
comprendre. 
Amb tanta solitud com avui en dia vivim, 
l’experiència essencial del creient ha de ser no 
sentir-se mai sol, perquè Déu ens acompanya 
des de la vida fins la mort.                   Els 
homes hem d’escoltar i comprendre el mateix 
que Déu digué al Fill: “Tu ets el meu fill 
estimat”. I el creient és una persona que se 
sap estimada per Déu. Ens hi sentim  nosaltres 
els cristians?  

Montse Carreras 
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de Gener 2023: 
 

Pels educadors 
Preguem perquè els educadors siguin testimonis 
creïbles, ensenyant la fraternitat en lloc de la 
competència i ajudant especialment els joves més 
vulnerables. 
 

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. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tres discos importants  

dels quatre Beatles 

1- "Sargeant Pepper's" 
2- "White album" (doble) 
3- "Abbey Road" 

Quan tots quatre Beatles ja no actuaven 
plegats en concert, va deixar aquests 
àlbums fonamentals. 
«Sargeant Pepper's and the lonely hearts 
club band" (1967) és un avanç qualitatiu 
en les seves cançons i una portada 
inoblidable. Es va gravar amb una qualitat 
sonora excepcional pels anys seixanta. De 
les cançons no fonamentals, "Fixing a 
hole", "She is leaving home" o "A day in 
the life", encara ara sonen fantàstiques. 
Pel disc els Beatles van incloure una 
orquestra clàssica amb resultats molt 
bons. 
2- L' "Àlbum blanc" dels Beatles es va fer 
quan ja hi havia tibantor entre ells (1968). 
És un gran disc, desigual i d'amples 
registres de composició, diferents: 
semblava que als Beatles mai se'ls hi 
acabava la imaginació. 
Pot ser no és el millor, però pot ser és el 
més innovador. 
3-"Abbey road" va ser el darrer disc que 
van gravar junts. Primera cara amb 
cançons molt fermes: "Come together", 
"Something", de George Harrison. 
I la segona cara és com una "suite" que 
empalma cançons: pot ser el cim dels 
quatre Beatles junts (1969) 
 

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. 

 LA CATEQUESIS se reemprenderá el 
lunes 9 y el sábado 14 de enero de 
2023  
 

BAUTIZOS 
 En Sant Eugeni: PRÓXIMA FECHA DE 

BAUTIZOS, EL SÁBADO 14 DE ENERO A LAS 
18H. Y acogida el lunes 9 de ENERO a las 20h. 

 Al Pilar, segons demanda i disposició. 
 
 

BAUTIZOS DEL MES DE DICIEMBRE:  
 Maria Armengod Puig 

 Lucía Armengod Puig 

 Liam Dellicastelli González 
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BON  ANY  NOU   2023 
Hem començat un any nou , el 2023 del actual 
calendari i a tots vosaltres us desitjo molta 
salut, bona música i que tingueu molta sort en 
tots els projectes que penseu portar a cap en 
els propers mesos.  Però, amb risc de fer-me 
pesat us demano per favor que pregueu molt 
per la Pau del món. La guerra ja ens ha fet 
masses desgràcies en morts, ferits i destrosses 
de qualsevol tipus. Preguem perquè totes les 
persones que estan a prop dels 
comandaments sàpiguen trobar solucions per 
una pau digna per a les dues parts, que 
agrairíem tots els pobles implicats i també la 
resta que veu amb molt mals ulls l’allargament 
de totes les barbaritats que porta implícita 
una guerra de qualsevol tipus. 
Preguem també perquè les organitzacions 
internacionals trobin les maneres més 
efectives per parar la degradació continuada 
que està patint el nostre planeta en tots els 
aspectes, l’augment del Co2 a l’atmosfera que 
respirem, la contaminació  de les aigües dels 
rius i dels mars, i tots aquells factors que 
tendeixen a fer més difícil o impossible la vida 
en el nostre planeta. Les víctimes som a part 
de nosaltres, els nostres fills, nets, ... és a dir 
tots els essers vius que venen al darrera. Crec 
que els cristians tenim el deure de pregar, fer i 
lluitar per mantenir el nostre món en les 
millors condicions possibles que permetin la 
vida de tota la població humana, animal i 
vegetal tan bé, com a mínim, com la hem 
trobat nosaltres. 
És un prec però també un deure per a tots els 
que estem vivint aquests moments tan crítics 
de la nostra història. Fem-ho perquè segur 
que ens demanaran comptes. 
 

Antoni García 
 

 

 

 

CLUB DE LECTURA  
 

Dia 26 de ENERO, a las 19'45h  
Parròquia del Pilar 

 

 
 

Amics parroquians 
 

Ens apropem a Nadal, jo crec la festa més 

entranyable de totes. En acostar-nos-hi tenim un 

diumenge “gaudete”, “alegria”, on Mossèn 

Jesús es revesteix amb una preciosa casulla rosa, 

molt antiga i que realça molt aquest dia. Al 

costat de l'altar hi ha l'Arbre de Nadal que ens 

han fet Paola, el seu marit Jorge i Andrea, 

germana de Paola, a qui agraïm de tot cor un 

arbre tan preciós. També han ajudat la nostra 

estimada Anna a muntar el pessebre que llueix a 

l'entrada de la Parròquia del Pilar. 

Per la tele van emetre un reportatge sobre la Nit 

de Nadal, cantant en tots els idiomes el Nit de 

Pau amb una anècdota que em va encantar: Com 

durant la guerra del 14, els alemanys a la 

trinxera van començar a cantar Nit de Pau i s'hi 

van unir els anglesos que estaven en una altra 

trinxera que els van sentir cantar. Els generals 

dels dos costats van sortir amb banderes 

blanques i es van saludar donant-se la mà, 

mentre els soldats dels dos costats es van 

intercanviar obsequis que havien rebut de les 

seves famílies. Em vaig quedar completament 

sorpresa agradablement. Que vingui la pau! Que 

ens puguem abraçar tots. 

Us desitjo un Bon Nadal. 
 

Margarita Portabella 
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L’AVENTURA DE LLEGIR 
Qualsevol experiència artística és una experiència 

de comunicació. Per això qualsevol  escriptor  

necessita un lector. Llegir és viatge, descobriment, 

alegria, emoció, companyia, aventura del 

coneixement, refugi …  Una experiència estètica i 

intel·lectual absolutament radical. La lectura ens 

porta a altres mons, aliens a la nostra quotidianitat; 

escoltem altres veus i penetrem altres àmbits i, al 

final del viatge, d’alguna manera som més 

conscients de nosaltres mateixos i del nostre 

entorn. 

Per aixó llegir desenvolupa la intel·ligència, la 

imaginació i el sentit crític, permet ampliar el 

coneixement i ens fa més lliures. 

Esperem que els Reis Mags, vinguin carregats de 

molts libres!!! 

 

 

 
 

 
 

PRIMER TRIMESTRE DEL CLUB 

DEL PILAR SANT EUGENI 
 
Què hem fet al club aquest primer trimestre? 
 
Jocs de taula 

 Hem jugat a cartes, parxís, dominó, remi, 
quatre en ratlla, trivial…  

 
Visites 

 A les cotxeres de la Finca Güell 

 A les il·luminacions de l’hospital de Sant Pau 
 
Excursions 

 A Berga, amb dinar a Vilada. 
 
Tallers  

 sabons 

 anglès 

 educació física 

 pessebres 

 el llenguatge de la Joventut 

 Estels de Nadal i pompons 
 
Festes 

 Celebració del Nadal 
 
De cara al  trimestre vinent esperem: 

 Visitar el Palau Episcopal i la Catedral 

 Gaudir d’una calçotada 

 Fer un taller de cremes i un collage d’Àfrica 

 Entendre millor les factures del gas i la llum 
 

I seguir amb el que ja estem fent, que és estar una 
estona plegats i fer amics. 
 
El club està obert a qui vulgui venir, i a les propostes 
dels que venen. 
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VIDA CREIXENT  
 

Comencem un nou any i es un bon moment 

per reflexionar i tenir nous propòsits. El Grup 

de Vida Creixent sempre en marxa per avançar 

i assumir les pròpies responsabilitats. 

Siguem on siguem i ens trobem o ens trobe 

vivim sempre uns lligams de relació, d’amistat 

i espiritualitat. 

Tothom hauria de sentir-se vinculat a una 

comunitat, un lloc on saps que parles i ets 

escoltat, un lloc on escoltes l'experiència de 

vida dels altres. T’Has de sentir respectat més 

encara estimat i saps que tu pots estimar. 

Aquesta gran família que formen la comunitat 

creient forma part de la família humana, on 

amb Jesús, creixem ens fem forts i saben que 

Déu ens estima. 

AMELIA INGLÈS 

 
 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

GENER DE 2023 
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 DMG Santa Maria - Any nou 

2  dll Sts. Basili i Gregori 

3 dm Sant nom de Jesús 

4 dmc Sta. Genoveva Torres 

5 djs St. Joan Nepomucè 

6 dvs Epifanía del Senyor - Reis  

7 dss St. Ramon de Penyafort 

8 DMG El baptisme de Jesús 

9 dll St. Pere Corsini 

10 dm St. Guillem, bisbe 

11 dmc Beata Maria Janer 

12 djs St. Victorià 

13 dvs St. Hilari 

14 dss St. Joan de Ribera 

15 DMG II durant l'Any 

16 dll St. Fulgenci 

17 dm St. Anton,  Abad 

18 dmc Sta. Margarita d'Hongria 

19 djs Sta. Agnès 

20 dvs St. Sebastià 

21 dss St. Fructuós, Auguri i Eulogi 

22 DMG III durant l'Any 

23 dll St. Ildefons 

24 dm St. Francesc de Sales 

25 dmc Conversió de St. Pau 

26 djs Sts. Timoteu i Titus 

27 dvs St. Enric d'Ossó 

28 dss St. Tomàs d'Aquí 

29 DMG IV durant l'Any 

30 dll St. Murcià 

31 dm St. Joan Bosc 
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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 29 enero: 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  
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/

