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A continuació, els informem de l’agenda d’actes, conferències i oﬁcis religiosos que
s’organitzen a l’arxidiòcesi de Barcelona. Actes i celebracions a l’arxidiòcesi de
Barcelona Concerts solidaris de gener a l’Església de Sant Gaietà-P.Teatins
Diumenge 12 (18:00). Quintet Borodin, Grup de veu de l’Escola Luthier de música.
Aportació voluntària. Carrer del Consell de Cent, 293. Concert [...]
09 Gener, 2020 - ESGLÉSIA DE BARCELONA
A continuació, els informem de l’agenda d’actes, conferències i oﬁcis religiosos que
s’organitzen a l’arxidiòcesi de Barcelona.
Actes i celebracions a l’arxidiòcesi de Barcelona
Concerts solidaris de gener a l’Església de Sant Gaietà-P.Teatins Diumenge 12 (18:00).
Quintet Borodin, Grup de veu de l’Escola Luthier de música. Aportació voluntària. Carrer del
Consell de Cent, 293.
Concert d’Any Nou a la parròquia de Santa Maria del Remei (pl. de la Concòrdia, 1).
Diumenge 12 de gener (18 h), a càrrec de l’organista Bernat Bailbé i el trompetista Marcos
Faus. Entrada lliure.
Tallers d’oració de la família franciscana. Dimarts 14 de gener (19’30-20’30 h), amb el tema:
“Pelagianisme actual, segons el magisteri del papa Francesc, a l’exhortació apostòlica
Gaudete et exsultate, n. 47-62”. A les Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció
(pl. Universitat, 2). Obert a tothom.
Taller de Oración y Vida según el método del P. Larrañaga. Martes 14 de enero (18 h), sesión
informativa para jóvenes de 18 a 30 años. En la Parròquia de San Joan María Vianney (c/
Melcior de Palau 56). Información: t. 625 202 274 (Puri Vilar).
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Novahumanitas (c/ Àliga 12 – Hostafrancs). Dia 15 de gener (19 h), sessió de formació: “Les
meves relacions quotidianes”. Dies 25-26 de gener i 8-9 de febrer, “Descobreix-te a tu
mateix”. Ambdues activitats estaran acompanyades per Mn. Josep Font. Cal conﬁrmar
assistència a: t. 616 164 006.
“Amics de Sant Francesc”. Dijous 16 de gener (20 a 21h), “Compromís dels laics en
l’Església”, a càrrec d’Anna Almuni. Al Convent dels frares franciscans (c/ Santaló, 80). Obert
a tothom.
“Ser cívic, ser personalista i ser cristià”. Dijous 16 de gener (19 h), Aula Mounier, a càrrec del
Dr. Tura Pedemonte. Al Seminari Conciliar (c/ Diputació, 231).
Festa de Sant Antoni Abat. Divendres 17 de gener (17’30 h), benedicció d’animals, a la plaça
de la Parròquia de la Concepció (c/ Aragó, 299), pregària al sant i distribució de recordatoris.
Asociación de Adoradoras del Santísimo Sacramento (Esclavas del Sagrado Corazón, c/
Mallorca, 234). Dijous 16 de gener (12 h), oració al Santíssim Sagrament seguida d’Eucaristia
a les 12’30 h.
Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. Dissabte 18 de gener (20 h), celebració
ecumènica a la Catedral, presidida per Mons. Antoni Vadell, bisbe auxiliar. Hi participaran els
representants de les diferents confessions cristianes.
Trobada per a monitors i catequistes. Dissabte 18 de gener (10 h), treballarem sobre com
aplicar l’exhortació apostòlica del papa Francesc Christus vivit als nostres grups de joves. Ens
hi acompanyarà el bisbe Antoni Vadell i altres monitors de la diòcesi. La trobada és gratuïta i
inclou el dinar.
A la seu del Secretariat diocesà de pastoral amb joves (c/ Villarroel 81, baixos). Acabarem
després de dinar. Informació i inscripcions: delejovebcn.org
Silenci contemplatiu. Dissabte 18 de gener (10-13 h), guiat per Beatrice D’Cunha, CM. A
l’Espai d’Interioritat Francesc Palau-Carmelites Missioneres (c/ de la Immaculada, 53-55, t.
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938 233 108, centre@espainterioritatpalau.com, www.espainterioritatpalau.com. Aportació
voluntària. Cal conﬁrmació d’assistència.
Recés de catecúmens. Diumenge 19 de gener (10’30-17 h), al Seminari Salesià Martí Codolar
(av. Cardenal Vidal i Barraquer 15, t. 934 29 18 03).
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