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L’agenda d’activitats diocesanes del 13 al 20 d’octubre
de 2019
A continuació, els informem de l’agenda d’actes, conferències i oﬁcis religiosos que
s’organitzen a l’arxidiòcesi de Barcelona. Activitats del senyor cardenal Diumenge
13 (10h) XLIX Jornades Nacionals de Pastoral Juvenil i Vocacional. Presidirà
l’Eucaristia ﬁnal d’aquestes jornades, que es celebren a Madrid. Dimarts 15 (20 h).
Presidirà la Missa amb motiu de la festa patronal [...]
11 octubre, 2019 - ESGLÉSIA DE BARCELONA
A continuació, els informem de l’agenda d’actes, conferències i oﬁcis religiosos que
s’organitzen a l’arxidiòcesi de Barcelona.
Activitats del senyor cardenal
Diumenge 13 (10h) XLIX Jornades Nacionals de Pastoral Juvenil i Vocacional. Presidirà
l’Eucaristia ﬁnal d’aquestes jornades, que es celebren a Madrid.
Dimarts 15 (20 h). Presidirà la Missa amb motiu de la festa patronal de la pquia. Santa Teresa
de Jesús del Carmel, de Barcelona.
Dimecres 16 (12:30 h). Presidirà la inauguració i benedicció de la nova delegació de Mans
Unides, al carrer Provença de Barcelona.
Diumenge 20 (19 h). Presidirà la Missa amb motiu de la Jornada Mundial del DOMUND, a la
Catedral.
Actes i celebracions a l’arxidiòcesi de Barcelona
30a edició del Cicle d’Orgue a la Catedral. El proper dimecres 16 d’octubre (20 h), s’iniciarà
aquest cicle de concerts d’orgue. Enguany, s’estrena com a director artístic Juan de la Rubia,
organista de la Sagrada Família. Tots els concerts tindran lloc el tercer dimecres de cada mes
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ﬁns

al

maig

de

2020,

a

la

Catedral.

L’entrada

és

lliure.

Més

informació:

https://catedralbcn.org
Jornades d’Espiritualitat en la celebració de Santa Teresa de Jesús. Els següents dies
d’octubre (18 a 20 h), amb el lema “Petjades de dona. Mística i compromís”. Dilluns 14:
“Església amb rostre de dona”, amb Lola Jara, CM, i Juan Badia. Dimarts 15: “Santa Teresa.
Dona, passió i compassió”, amb Anna Almuni. Dimecres 16: “Simone Weil. Dona mística
compromesa”, amb Josep Otón. Dijous 17: Dorothy Day “Amor per la justícia des d’una
mística de la cura, l’acollida i la gratitud”, amb Neus Forcano. A l’Espai d’Interioritat Francesc
Palau-Carmelites Missioneres (c/ Immaculada 53-55). Cal conﬁrmar l’assistència al t. 938 233
108.
Editorial Verbo divino. Formació cursos on-line, del 15 d’octubre de 2019 al 15 de febrer de
2020. Informació: c/e: formacion@verbodivino.es, t. 948 556 510 / 619 994 666.
Asociación de Adoradoras del Santísimo Sacramento (Esclavas del Sagrado Corazón, c/
Mallorca, 234). “Eucaristia és fraternitat”. Amb aquest lema iniciarem les nostres trobades
d’aquest curs, dijous 17 d’octubre (12 h), amb oració al Santíssim Sagrament seguida
d’Eucaristia a les 12’30 h. Us hi esperem!
Literatura, art i Cristianisme. Divendres 18 d’octubre (20 h), “L’origen de l’arquitectura
cristiana”, a càrrec de Jesús Bonjoch. Als Caputxins de Pompeia (av. Diagonal 450).
XXXVIII Trobada General d’Animadors de Cant per a la Litúrgia, a la parròquia M. D. de Núria
(c/ Bon Pastor, 7-9 –Diagonal/Aribau-). Dissabte 19 d’octubre (19 h), concert de la Capella
Sacra de Núria i dels participants a la trobada. Diumenge 20 (13 h), celebració eucarística
presidida per Mons. Sergi Gordo, bisbe auxiliar, que participarà en els cants de la litúrgia.
Més informació: www.trobadesanimadorsdecant.cat
Visita al Monestir de Santa M. de Ripoll. Dissabte 19 d’octubre (9 h), trobada al Seminari
Conciliar (c/ Diputació, 231). Organitzada per l’associació d’alumnes de l’ISCREB. L’activitat
inclou el viatge en autocar, visita guiada, dinar i celebració litúrgica a Sant Joan de les
Abadesses, i és oberta a tothom. Informació: anticsalumnes@iscreb.org, t. 677 567 203.
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Cantates Solidàries de Bach. Dissabte 19 d’octubre (20.15 h), a l’església dels P. Carmelites
de Badalona (c/ Sant Miquel, 44 – c/ del Mar, 47), el Conjunt Instrumental del Conservatori de
Badalona i solistes, sota la direcció de Jordi Montoliu, interpretaran la Cantata BWV 133: Ich
freue mich in dir (Amb tu, salto d’alegria). Entrada gratuïta amb aportació voluntària.
CAFÈ YOUCAT. Diumenge 20 d’octubre (18 h), a la pquia. de Santa Anna, “El poder de la
fe. Ser dona i catòlica a l’Índia”. Rejina Mary Selvam, nascuda a l’Índia, en una família pobra
de majoria hindú, ens explicarà com la fe en Crist la va portar a ser professora universitària a
la UIC. Organitzat pel Secretariat de Pastoral amb joves.
Vols conèixer més el monestir de Sant Pere de les Puel·les? Diumenge 20 d’octubre (11.30 h),
després de l’eucaristia de les 10.30 h, visita guiada amb la gna. Conxa Adell. Organitzada per
les amigues i amics de la comunitat del Monestir. Cal inscripció prèvia al t. 932 038 915.
Entrada pel c/ Anglí, 55.
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