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L’agenda d’activitats diocesanes del 23 de desembre
de 2019 al 5 de gener de 2020
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
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.
Dimarts 24 (24 h). [...]
20 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
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.
Dimarts 24 (24 h). Presidirà la Missa del Gall a la catedral.
Dimecres 25 (11:30 h). Presidirà la Missa en la Solemnitat del Nadal del Senyor a la catedral.
Actes i celebracions a l’arxidiòcesi de Barcelona
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.
Església de Sant Gaietà-P. Teatins (c/ Consell de Cent, 293-Enric Granados, 6). Dimarts 24 de
desembre (23’45 h), Cant de la Sibil·la, amb la solista Rosa M. Ramírez. A continuació, Missa
del Gall.
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Jornada per la vida. Dissabte 28 de desembre, festa dels Sants Innocents, missa a les 11 h, i
a continuació acte en favor de la vida, al Museu de la Vida de la Parròquia Mare de Déu de la
Medalla Miraculosa (c/ Consell de Cent 112).
Vetlla de Cap d’Any al Monestir de Sant Pere de les Puel·les (c/ Anglí 55, t. 93 203 89 15, a/e:
santperepuel·les@gmail.com). Dimarts 31 de desembre, a les 19 h.
Festa litúrgica de la Sagrada Família. Amb el lema “La família, escola i camí de santedat”,
diumenge 29 de desembre, a les 17 h, se celebrarà una eucaristia presidida pel cardenal Joan
Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, a la Sagrada Família. Per assistir a aquesta
celebració, cal una invitació gratuïta distribuïda prèviament per la parròquia de la Sagrada
Família.
Cap d’any a la Basílica de la Concepció (c/ Aragó, 299 – Roger de Llúria, 70). Dimarts 31 de
desembre, vetlla de Cap d’Any (20-21 h), missa i benedicció amb el Santíssim, per al nou any
i per les nostres famílies, cant del Te Deum. A les 24 h, vetlla nocturna, exposició del
Santíssim i consagració del nou any, ﬁns a les 2 h. Dimecres 1 de gener (11’30 h), oﬁci
solemne. A les 19 h, vespres solemnes de Santa Maria.
Església de Sant Gaietà-P. Teatins (c/ Consell de Cent, 293-Enric Granados, 6). Concerts
solidaris de gener (18 h). Dissabte 4, Júlia Dubuclet, violí, i Dani Garcia, piano. Diumenge 12,
Quintet Borodin, Grup de veu de l’Escola Luthier de música. Diumenge 19, Newen Tahiel,
pianista i compositor. Diumenge 26, Escola Musical 143, Cor EM143. Aportació voluntària.
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