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A continuació els informem de l’agenda de l’arquebisbe metropolità de Barcelona
així com de la resta d’actes, conferències i oﬁcis religiosos que s’organitzen durant
aquesta setmana a l’arxidiòcesi de Barcelona. ACTIVITATS DE L’ARQUEBISBE DE
BARCELONA Diumenge 6 de novembre a les 10.30 h. Presidirà la celebració de
l’eucaristia de l’Any Jubilar de la Misericòrdia a [...]
04 novembre, 2016 - ESGLÉSIA DE BARCELONA
A continuació els informem de l’agenda de l’arquebisbe metropolità de Barcelona així com de
la resta d’actes, conferències i oﬁcis religiosos que s’organitzen durant aquesta setmana a
l’arxidiòcesi de Barcelona.
ACTIVITATS DE L’ARQUEBISBE DE BARCELONA
Diumenge 6 de novembre a les 10.30 h. Presidirà la celebració de l’eucaristia de l’Any Jubilar
de la Misericòrdia a la presó de Wad-Ras. A les 17 h, presidirà una eucaristia en el 6è
aniversari de la dedicació de la basílica de la Sagrada Família.
Dimarts 8 de novembre a les 13.30 h. Presidirà la reunió del Patronat de la URL.
Dimecres 9 de novembre a les 10.30 h. Presidirà una reunió amb els arxiprestos de
l’Arquebisbat de Barcelona, al Seminari Conciliar.
Dijous 10 de novembre a les 10 h. Participarà en la reunió ordinària de la Congregació per als
Bisbes al Vaticà.
Diumenge 13 de novembre a les 13 h. Presidirà la celebració de l’eucaristia a la parròquia de
Sant Gregori Taumaturg en la festa del seu patró.
ACTES
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“La misericòrdia en l’atenció integral a la persona malalta”. Dissabte 12 de novembre (10 h),
celebració de la Jornada Diocesana de Pastoral de la Salut, a la seu de Barcelona (c/ Sant
Pau, 101). Organitzada pel grup PROSAC de Professionals Sanitaris Cristians. Es prega
conﬁrmació: T. 933 171 597, a/e: psalut@arqbcn.cat. Aportació: 3€.
XXIX Jornades de la Gent de Mar-2016. Dimarts 8 de novembre (19 h-20.30 h), al Museu
Marítim de Barcelona (av. de les Drassanes s/n), taula rodona “Convivència interreligiosa i
context cultural”, amb diversos ponents i moderada per Ricard Rodríguez-Martos, director
d’Stella Maris. Informació: T. 934 420 962.
Jornada commemorativa del centenari de la mort del bisbe Torras i Bages. Dimecres 9 de
novembre (18 h), a la Reial Acadèmia de Bones Lletres (c/ Bisbe Caçador, 3). Presidirà l’acte
el Dr. Pere Molas Ribalta, president de la Reial Acadèmia de Bones Lletres. Hi haurà les
següents ponències: “Entorn del catalanisme i de la doctrina sociopolítica de Torras i Bages:
reﬂexions i eventuals actualitzacions cent anys després”, amb Mn. Ramon Corts i Blay;
“Torras i Bages: Església i cristianisme”, amb fra Valentí Serra de Manresa; “Els grans temes
del volum primer de l’Epistolari de Josep Torras i Bages”, amb el Dr. Jaume Medina; “La
llengua és lo poble: Torras i Bages i el compromís amb la llengua”, amb el Dr. Xavier Baró. Es
clourà l’acte amb una taula rodona moderada pel Sr. J ‰⸰
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Laudato si: “Claus per superar la malnutrició infantil al planeta”. Dimarts 8 de novembre (18
h). A l’Aula Magn䝓ㄠ杳ੱ‰⸰䝓ㄠ杆acultat 杳ੱ‰⹔reball Social sੱ‰⸰䝓ㄠ杕RL (c / Santaló, 37). Ponent: Mons.
Fernando Noi䝓ㄠ杁rellano, representant 杰ontiﬁci davant 朰䝓ㄠ杆AO. Presenta: Dr. Josep Maria
Simón i Castellví, anterior presisੱt 杳ੱ‰⸰䝓ㄠ杆IAMC. Organitza: CasSㄠ杳ੱ‰⹍isericòrdi䝓ㄠ杤e
Barcelona, â€‹â€‹amb l’aval ciqtíﬁc 杳ੱ‰⸰䝓ㄠ杆IAMC. Es preg䝓ㄠ杣onﬁrmar assistèci䝓ㄠ条: T.
933.021.692
Cafè†teo⸰䟲g䝩c.
Diumqgੱ‰⸱3 de novembre (19:30 h): “Fàtim䝓ㄠ朲017,ㄠ杣qt 条nys després. I 条ra,
què?”, a 杣àrrec 杳ੱ Dr. Joan Atoni Mateo⸬ rector 杳ੱ‰⹔remp i mqbre sੱ‰⸰䝓ㄠ杓ociedad
Mariológ䝩ca Española. A la parr䟲qui䝓ㄠ材uríssim䝓ㄠ权oncepció (c/ Llúria⸬ 70).
Recés a Sant Martíㄠ杳ੱ‰⹍ontneg䝲e.Dies‰⸱2 i 13 de novembre, amb fra Josep M. Vallejo.
Informació i inscripcions: consellsੱa䝩cs@caputxins.cat
Pompei䝓ㄠ杇rups. Dijous‰⸱0 de novembre (20 h),ㄠ杣onei䝸erem la ﬁgurSㄠ杳ੱ‰⹓ant Basili, a 杣àrrec
sੱ‰⹍íria‰⹔arr䝵ell i Núria⸠Núñez. A RierSㄠ杳ੱ‰⹓ant Miq䝵el,‰⸱.
Adoració e䝵carística a la cript䝓ㄠ杳ੱ‰⸰䝓ㄠ杓agrad䝓ㄠ杆amília⸮
Dijous‰⸱0 de novembre (20.⸱5 h-23 h),
missSㄠ杩 vespres. Els‰eg䝯ns dijous‰e cad䝓ㄠ杭es‰†tots els‰iumqgੱ hi hauràㄠ杣onfੱsors, a
partir 杳ੱ‰es‰⸱8 h. Inscripció†torns adoració perpètua: apartat 杳ੱ‰orre䝵s, s䝵c.
44/44063/08014 Barcelona. Més‰formació: T. 662‰⸱98 630 (Juan Ribas),
www.sSㅧrad䝓ㅦamiliadoracio.com
Equi䝰s‰e la Mare sੱ‰⹄éu sੱ‰⹂arcelona. Aprenent a preg䝓ㅲ amb les‰nsenyances del P. Henri
Caﬀarel. Dimecres 9 de novembre (17.30 h), a 杬a parr䟲qui䝓ㄠ杖erge sੱ‰⹎atzaret (c/ Juan de
Mena⸬ 29, ba䝩xos).
Oratori‰⹓ant Felip Neri sੱ‰⹇ràㅣi䝓ㄠ(c/ del Sol, 2). Diumqgੱ‰⸱3 de novembre (17 h), projecció
DVD delsㄠConcerts n. 1 per a piano0†orquestraㄠ
i n. 1 per a violí0†orquestra
, de
Tcha䝩kovsky. Aportació voluntària⸮ Informació: T. 650 009 755.
CURSOS
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“Les intel·ligències múltiples aplicades a la classe de Religió II”. Curs organitzat per la
Delegació d’Ensenyament de l’Arquebisbat de Barcelona, per a mestres i professors.
Dissabtes 12 i 19 de novembre (9.30 h-14 h), i dimarts 15 i dijous 17 de novembre (17.30
h-20.30 h). Informació: http://www.ensenyamentbcn.org
Tallers d’Oració i Vida (mètode P. I. Larrañaga). “Aprendre a pregar per aprendre a viure”.
Dimecres 16 de novembre (19 h), sessió informativa, a la parròquia M. D. dels Àngels (c/
Balmes, 78). Informació: T. 630 556 577.
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