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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 Dimecres 14 de març a les 12 h.
Inauguració de la Càtedra de Teologia Pastoral, al Seminari Conciliar. Dijous 15 de
març. Reunió de la Congregació per als Bisbes [...]
12 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
Dimecres 14 de març a les 12 h. Inauguració de la Càtedra de Teologia Pastoral, al Seminari
Conciliar.
Dijous 15 de març. Reunió de la Congregació per als Bisbes al Vaticà.
Divendres 16 de març a les 8.15 h. Eucaristia amb joves de batxillerat a l’escola JesuïtesSarrià.
Dissabte 17 de març a les 10 h. Trobada amb els mestres de religió de Catalunya al col·legi
Jesuïtes-Sarrià.
Altres actes diocesans
Vetlla de pregària per les vocacions al Seminari Conciliar (c/ Diputació, 231). Dissabte 17 de
març a les 19.30 h, presidida per Mons. Sergi Gordo, bisbe auxiliar. Oberta a tothom, amb
exposició del Santíssim i acompanyada de testimonis dels mateixos seminaristes que es
preparen per esdevenir preveres al servei de l’Església. Una oportunitat única per pregar

|1

L’agenda d’activitats diocesanes del 12 al 18 de març de 2018

amb els seminaristes i per als seminaristes i una ocasió propícia per poder-los conèixer
personalment i parlar-hi, aproﬁtant el refrigeri que s’oferirà al ﬁnal de la vetlla.
II Jornada “Patrimoni, Arqueologia i Art a la Basílica dels Sants Just i Pastor”. Organitzada per
la Facultat Antoni Gaudí, tindrà lloc a la seu d’aquesta facultat (c/ Diputació, 231) els dies 15 i
16 de març. Inscripcions: www.facultatantonigaudi.cat i www.basilicasantjust.cat
Conferències quaresmals a la basílica de la Puríssima Concepció (c/ Aragó, 299). 18 de març
a les 19 h, “Joves i grans, pelegrins de l’alegria”, col·loqui entre l’arquebisbe de Panamà,
Mons. José Domingo Ulloa, organitzador de la propera JMJ Panamà 2019, i Mn. Bruno Bérchez,
delegat diocesà de Joventut de l’Arquebisbat de Barcelona. A les 20 h, adoració pels fruits de
la JMJ Panamà 2019, amb cants de lloança del grup de Joves WORSHIP.CAT. Informació: T.
934 576 552.
“El Doctor Pa i Aigua”. 17 de març, la basílica de Santa Maria del Pi celebra la XXII edició del
Retaule de Sant Josep Oriol, un drama sacre que rememora la vida i miracles del sant
barceloní i l’empremta que deixà a la ciutat i a la parròquia del Pi, tot tornant la basílica a les
llums del segle XVIII. Hi participen més d’un centenar de persones, amb vestuari d’època i
interpretant música original. Programa d’actes: 11 h, anunci del baladrer; a les 20 h,
processó del llegat de Roma que anuncia la beatiﬁcació del Dr. Oriol; a les 21 h, Retaule a la
Basílica (pl. del Pi, 7). Entrada lliure.
“Allargament de la vida i sentit de la vida”. Cicle de conferències organitzat per la FJM i
coordinat per Francesc Torralba. Primera sessió, 14 març: “Allargament de la vida:
perspectives i costos”, amb Jordi Pigem i Bonaventura Clotet, moderat per Francesc Torralba.
21 març: “El paper del treball en el sentit de la vida, en la perspectiva de les noves
revolucions tecnològiques”, amb Albert Cortina i Ferran Sáez, moderat per Núria Terribas. 4
d’abril: “La construcció del sentit en un context tecnològic”, amb Margarita Mauri i Roger
Armengol, moderat per Núria Iceta. 11 d’abril: “Afrontar la mort”, amb Josep Gil i JoanCarles Mèlich, moderat per Montserrat Esquerda.
Al Palau Macaya (pg. Sant Joan, 108), a les 19 h. Entrada lliure prèvia
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inscripció a: www.palumacaya.com
“Literatura i cristianisme”. 15 març a les 20 h, Etty Hillesum, a càrrec d’Alfons Garrigós. Al c/
Riera de Sant Miquel 1, bis. Entrada lliure. Info.: conselldelaics@caputxins.cat
Novahumanitas (c/ Àliga 12 – Hostafrancs). Activitats març: 14 de març a les 19 h, sessió de
formació “Actituds i comportaments de la vida relacional”. Dies 17 i 18 de març, sessió
“Amor veritable”, 9 h a 13.30 h i de 16 h a 19 h, ambdues activitats dirigides per Mn. Josep
Font. Es prega conﬁrmar l’assistència a: T. 616 164 006.
Institut Emmanuel Mounier. 15 març a les 19 h, taula rodona “Mercat, poder, dret i justícia”,
amb Josep M. Viedma, Joan Ll. Pérez Francesch i Enric Munt. Al Seminari Conciliar (c/
Diputació 231).
XXIV Cicle de Música per la Solidaritat. 17 març a les 19 h, concert d’Ensamble Amoria, amb:
Stabat Mater RV 621 de Vivaldi, J. Dowland i Llibre Vermell de Montserrat (s. XII). A la pquia.
M. D. de Núria (c/ Bon Pastor, 7-9, entre Muntaner i Aribau). Aportació solidària: 6 €.
Organitza: Ass. Per l’Altre Cor Cremat de Barcelona-Ajut al Quart Món.
Presentació del llibre I camí amb ells, d’Antonia Puga Ortíz. 17 de març a les 18 h, amb Javier
Velasco-Arias, biblista, i Josep M. Massana, franciscà i escriptor. A la Llibreria Paulinas (rda.
Sant Pere 19), T. 933.011.488.
Renovació Carismàtica Catòlica (RCC-CAT). 18 març de 9.30 h a 18 h, recés de
Quaresma: “Feliç l’home que estima de cor la Llei del Senyor” (cf Sl 1), amb Mn. Enric
Casellas. Al Col·legi Major Penyafort-Montserrat (av. Diagonal, 639-641). Exposició del
Santíssim Sagrament. Trobada paral·lela per a infants majors de 3 anys. Cal portar la Bíblia.
Informació: renovacioncarismaticabarcelona@gmail.com, T. 696 963 816, www.rcc-cat.com
Tallers d’oració amb Francesc i Clara. 13 març a les 19.30 h, “Del coneixement a l’amor de
Déu”, amb la Gna. Martha, franciscana caputxina del Diví Pastor. Al col·legi de les
Franciscanes Missioneres de la Immaculada (pl. Universitat, 2).
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Associació d’adoradores del Santíssim Sagrament (Esclaves del Sagrat Cor, c/ Mallorca, 234).
Dijous 15 de març a les 12 h, oració davant el Santíssim Sagrament seguida d’Eucaristia a les
12.30 h.
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