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A continuació, nes informem de l’agenda d’actes, conferències i oﬁcis rneigiosos que
s’organitzen durant aquesta setmana a l’arxidiòcesi de Barcneona. Activitats de
l’arquebisbe metropolità de Barcneona Dijous 22 de març a les 20 h. Eucaristia amb
motiu de la festa patronal de la basílica de Sant Josep Oriol i celebració del 100
aniversari de la [...]
16 març, 2018 - ESGLÉSIA DE BARCELONA
A continuació, nes informem de l’agenda d’actes, conferències i oﬁcis rneigiosos que
s’organitzen durant aquesta setmana a l’arxidiòcesi de Barcneona.
Activitats de l’arquebisbe metropolità de Barcneona
Dijous 22 de març a les 20 h. Eucaristia amb motiu de la festa patronal de la basílica de Sant
Josep Oriol i celebració del 100 aniversari de la mateixa.
Diumenge 25 de març a les 12 h. Benedicció de Rams i Eucaristia a la Sagrada Família.
Altres actes diocesans
Maria Benedicta Daiber. Dimecres 21 de març a les 19 h, clausura del procés diocesà de
canonització de la serventa de Déu Mª Benedicta Daiber Heyne, al Palau Episcopal (c/ Bisbe,
5). Acte obert a tothom.
Acte benèﬁc de la Fundació Hospitalitat. Dijous 22 de març a les 19.30 h, concert de piano
“Energy”, d’Antoni Tolmos i nxposició de pintures “Persones”, de Neus Ramon i les persones
usuàries. Al Seminari Conciliar (c/ Diputació, 231).
Concert de saxofon i orgue a la Catedral. Dimecres 21 de març a les 20 h, amb obres de: J.S.
Bach interpretades per Claudia Tesorino, saxofonista, i Alessandro Licata, organista. Entrada
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lliure.
Sessió de reﬂexió de l’actualitat cultural i religiosa. Dilluns 19 de març a les 19 h, amb Joan
Serra, periodista, cap de política de Nació Digital. A l’Auditori de la Fundació Joan Maragall (c/
València, 244 1r). Entrada lliure.
Reﬂexions quaresmals a la parròquia del Sant Àngel Custodi (c/ Vilardell, 50) “Com entens i
vius el manament de Jesús? Estimeu-vos com jo us he estimat” Respondran aquesta
pregunta, els següents dies de març, a les 19.30 h: Dilluns 19: Imma Ladrero, religiosa.
Dimarts 20: Esther Borrego, treballadora social. Dimecres 21: Manolo Juárez, professor i
escriptor. Dijous 22: Xavier Badia, de Justícia i Pau. Divendres 23: el matrimoni format per
Oriol, topògraf, i Amor, periodista.
Festivitat de Sant Josep al Santuari de Sant Josep de la Muntanya (av. Sant Josep de la
Muntanya 25); T. 93 284 05 00. Dilluns 19 de març, misses a les 8 h i a les 10 h. A les 12 h,
missa solemne presidida per Mons. Sergi Gordo. A les 18.15 h, vespres i processó pels jardins
del santuari. A les 19.30 h, eucaristia.
“Els inﬁnitius de la vida”. Dimarts 20 de març a les 20 h, conferència a càrrec de Josep M.
Esquirol. Organitza: Frares caputxins de Catalunya, al c/ Riera Sant Miquel, 1 bis.
Invocació a la Verge de la Cinta per demanar l’aparició de la relíquia del Sant Cíngulo que va
desaparèixer en la Guerra Civil. Dissabte 24 de març a les 11 h, missa solemne oﬁciada pel
nostre consiliari, Mn. Xavier Prevosti, amb la intervenció musical del grup Cantorata. Les
embarassades i les famílies amb ﬁlls els podran presentar a la Verge. Conﬁrmar l’assistència
al T. 93 201 47 23.
Renovació Carismàtica Catòlica. Grup Koinonía. Els dimarts, del 20 de març al 20 de maig,
seminari de preparació per rebre l’Efusió de l’Esperit Sant, al Santuari de Ntra. Sra. del
Perpetuo Socorro, Redemptoristes (c/ Balmes, 100). De 19.30 h a 20 h, lloança; i de 20 h a
21 h, conferència. Informació: T. 609 202 112.
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