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de 2018
A continuació, els informem de l’agenda d’actes, conferències i oﬁcis religiosos que
s’organitzen durant aquesta setmana a l’arxidiòcesi de Barcelona. Activitats de
l’arquebisbe metropolità de Barcelona 7 de març a les 10.30 h. Acte pel 50
aniversari de la FTC i festa del patró de l’Ateneu Sant Pacià. A les 20 h, Eucaristia a
l’Oratori [...]
02 març, 2018 - ESGLÉSIA DE BARCELONA
A continuació, els informem de l’agenda d’actes, conferències i oﬁcis religiosos que
s’organitzen durant aquesta setmana a l’arxidiòcesi de Barcelona.
Activitats de l’arquebisbe metropolità de Barcelona
7 de març a les 10.30 h. Acte pel 50 aniversari de la FTC i festa del patró de l’Ateneu Sant
Pacià. A les 20 h, Eucaristia a l’Oratori de Santa Maria de Bonaigua.
Altres actes diocesans
La primera “Missa Roja”. Dimecres 7 de març a les 20 h, una missa de juristes celebrada pel
cardenal Joan Josep Omella a l’església de Santa Maria de Montalegre (c/ Valdonzella, 13).
Oberta a tothom.
Setmana de la família de les diòcesis catalanes. De l’1 al 10 de març les diòcesis amb seu a
Catalunya celebren la Setmana de la Família 2018, amb el lema “L’Evangeli de la família, joia
per al món”. Aquest lema és el mateix que el de la IX Trobada Mundial de les Famílies, que
tindrà lloc a Dublín del 21 al 26 d’agost. S’han preparat els materials per a unes celebracions
de la Paraula que es poden demanar a les delegacions de Pastoral Familiar de cada bisbat.
Formació per a catequistes-acompanyants de catecúmens. Dissabte 10 de març d’11 h a
12.30 h, al Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació 231). Tema: “Acompanyant, deixa’t

|1

L’agenda d’activitats diocesanes del 5 a l’11 de març de 2018

acompanyar”, amb el bisbe Antoni Vadell.
La qüestió catalana en l’Arxiu Secret Vaticà. De la Restauració a Primo de Rivera
(1875-1923). 13 març a les 19.30 h, presentació d’aquest llibre del Dr. Ramon Corts i Blay,
vicerector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, cap del Departament d’Història de l’Església.
Hi intervindran: Dr. José Andrés-Gallego, CSIC de Madrid, Dr. Josep M. Sans Travé, acadèmic i
Dr. Armand Puig i Tàrrech, rector. A l’Aula Magna del Seminari Conciliar (c/ Diputació, 231).
Conferències quaresmals a la basílica de la Puríssima Concepció (c/ Aragó, 299). 11 març: a
les 18 h, concert “Les llagues de Nostre Senyor Jesús”, de Dietrich Buxtehude (s. XVII), a
càrrec de solistes de la coral de l’Oratori de Bonaigua. A les 19 h, “Eclipsi i resplendors de
Déu a Catalunya”, col·loqui entre Antoni Puigverd, periodista, i Jordi Cabanes, professor de la
Universitari Abat Oliba-CEU. Més informació: T. 934 576 552 |
c/e: parroquiaconcepciobcn@gmail.com
Església de Sant Gaietà-P. Teatins (c/ Consell de Cent, 293 – Enric Granados, 6). Concerts
solidaris de març a les 18 h. 4 de març: Glòria Argany, piano. 11 de març: Camila Rodríguez,
soprano i Bianca German, piano. 18 de març: Orquestra da Capo, Cor Pilot Americantus i Cor
Participatiu (donatiu mínim: 5 €). 24 de març: Durham University Orchestral Society. 25 de
març: Camerata Metropolitana de Barcelona. Conferències quaresmals (els dilluns de març a
les 19 h). 5 de març: “Sentido del pecado en Santo Tomás de Aquino y el psicoanálisis”, amb
el psicoanalista José Mª Blasco. 12 de març: el psicòleg Andreu Obrador parlarà de la seva
experiència amb drogodependents. 19 de març: la Dra. Isabel de Dios parlarà de la seva
experiència como a cooperadora a l’illa de Lesbos. 26 de març: Meditació sobre la justícia i la
pau, i celebració comunitària de la reconciliació, amb el P. Miguel Bonet, C.R.
Conferències quaresmals a la parròquia de la M. D. del Carme (c/ Bisbe Laguarda, 1).
Diumenges de març a les 18.30 h. 4 de març: “Causes i conseqüències de la crisi
econòmica”, amb Mn. Jaume Aymar. 11 de març: “Pobresa i marginació”, amb Viqui Molins,
teresiana. 18 de març: “Noves pobreses”, amb Eduard Sala, de Càritas.
Brots de vida. Dimarts 6 de març a les 19.30 h, presentació d’aquest llibre de Mons. Sebastià
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Taltavull, bisbe de Mallorca, editat per Claret, a la basílica de la Sagrada Família. Hi
intervindran Mn. Jaume Aymar, director de Catalunya Cristiana, Xavier Solà, director de La nit
dels ignorants, i l’autor. Cal conﬁrmar l’assistència a: comunicacio@claret.cat
Taller monàstic al Monestir de Montserrat. Del 29 març a l’1 d’abril, durant el Tridu Pasqual.
Les persones interessades podeu contactar amb el pare hostatger, T. 93 877 77 65, o a
través del c/e: vocacions@abadiamontserrat.net
Adoració eucarística a la cripta de la Sagrada Família. 8 març de 20.15 h a 23 h, missa i
vespres. Els segons dijous de cada mes i tots els diumenges hi haurà confessors a partir de
les 18 h. Inscripció torns adoració perpètua: apartat de correus, suc. 44/44063, 08014
Barcelona. Informació: T. 662 198 630 (Juan Ribas), www.sagradafamiliaadoracio.com
Trobada dels Amics de Sant Francesc. Dia 8 de març de 20 h a 21 h, amb el tema: “La
persecució cristiana a l’Orient”, a càrrec de Joaquín Carrero. Al convent dels franciscans (c/
Santaló, 80). Oberta a tothom.
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