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L’agenda d’activitats diocesanes del 15 al 22 de
desembre 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 Dissabte
21 (12 h). Concelebrarà en l’eucaristia d’imposició del pal·li metropolità a
l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Joan Planellas, presidida pel nunci apostòlic, a la
Catedral de Tarragona. Diumenge 22 (13 h). Presidirà l’eucaristia en [...]
13 Desembre, 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
Dissabte 21 (12 h). Concelebrarà en l’eucaristia d’imposició del pal·li metropolità a
l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Joan Planellas, presidida pel nunci apostòlic, a la Catedral
de Tarragona.
Diumenge 22 (13 h). Presidirà l’eucaristia en la festa patronal de la Parròquia de la Mare de
Déu de l’Esperança de La Batllòria i administrarà el sagrament de la conﬁrmació.
Actes i celebracions a l’arxidiòcesi de Barcelona
Renovació Carismàtica Catòlica (RCC-CAT). Diumenge 15 de desembre (9:30-18:30 h), recés
d’Advent, amb el lema: “Mireu que arriba el vostre Déu, ell vindrà i us salvarà” (Is 35,4), amb
fra Gonzalo Fernández, carmelita. A la Parròquia Sant Domènec de Guzmán (c/ Calàbria,
12).Trobada paral·lela per a nens de més de 3 anys. Cal portar la Bíblia. Informació: t. 696
963 816 (Victor Gregorio), a/e: renovacioncarismaticabarcelona@gmail.com
“Com quedar-se a casa quan s’és ancià”. Diumenge 15 de desembre (13-13.30 h), a la
Parròquia del Carme (c/ Sant Antoni Abat 10), la Comunitat de Sant’Egidio presentarà
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aquesta guia de recursos i serveis dels quals es poden beneﬁciar les persones grans a
Barcelona.
Concert de Nadal a l’Oratori de Sant Felip Neri de Gràcia (c/ del Sol, 8). Diumenge 15 de
desembre (19’30 h), amb Ala Voronkova, violí, i Romina Krieger, soprano. Interpretaran obres
de Corelli, Bach, Mozart i Shostakovich.
Segon concert inaugural del nou orgue de Sant Vicenç de Sarrià. Diumenge 15 de desembre
(18 h), tindrà lloc a l’església parroquial aquest concert, a càrrec de la prestigiosa organista
Montserrat Torrent, que interpretarà un programa que inclou obres de François Couperin,
Johann C. F. Fischer, Johann G. Walther, Johann S. Bach, César Franck, Josef Rheinberger,
Jesús Guridi i Louis Claude Daquin. L’entrada és lliure amb una aportació voluntària per al
nou orgue.
Parròquia de la Puríssima Concepció (c/ Llúria, 70). Durant les fetes de Nadal podeu visitar el
pessebre situat al claustre. Dia 24 desembre (19 h), escenes del pessebre, realitzades per
infants. També us convidem a participar en el Concurs de Pessebres, obert a tothom. Podeu
demanar les bases al t. 934 576 552, a/e: parroquiaconcepciobcn@gmail.com /
www.parroquiaconcepciobcn.org
Sessió de l’actualitat cultural i religiosa a la FJM. Dimarts 17 de desembre (19 h), “Fer
possible el diàleg: les relacions Catalunya-Espanya, passat, present i futur”. Hi intervindran:
Jordi Amat, escriptor, ﬁlòleg i crític literari, i Esther Vera, periodista, politòloga i directora del
diari Ara. Moderarà la sessió el periodista Òscar Bardají. A l’Auditori de la Fundació Joan
Maragall (c/ València 244, 1r). Entrada lliure. Aforament limitat.
“La pregària de les arts”. Dimarts 17 de desembre (19’20 h), recorregut a través de l’art per
aproximar-nos a l’experiència cristiana. A la seu del Secretariat de Pastoral Universitària (c/
Villarroel 81, baixos).
XXX Cicle de concerts d’orgue a la Catedral. Dimecres 18 de desembre (20 h), amb Marc Díaz
i Sergi Marquillas (trompeta). A la Catedral de Barcelona. Entrada gratuïta.
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Literatura, art i Cristianisme. Dijous 19 de desembre (20 h): Mn. Ballarín, amb Eduard Rey. Al
Convent de Pompeia (av. Diagonal 450). Entrada lliure.
Asociación de Adoradoras del Santísimo Sacramento (Esclavas del Sagrado Corazón, c/
Mallorca, 234). Dijous 19 de desembre (12 h), oració al Santíssim Sagrament seguida
d’Eucaristia a les 12’30 h.
Silenci contemplatiu. Dissabte 21 de desembre (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.
938 233 108, centre@espainterioritatpalau.com, www.espainterioritatpalau.com. Aportació
voluntària. Cal conﬁrmació d’assistència.
Concert d’orgue a la parròquia Santa Maria del Remei (pl. de la Concòrdia, 1). Diumenge 22
de desembre (18 h), concert de Nadal, a càrrec de l’organista Daniel Parache, titular de la
basílica de Sant Josep Oriol. Entrada lliure.
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