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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 Charles de Foucauld: encontrar a Dios en el desierto. Dimarts 26 de
novembre (19 h), presentació d’aquest llibre de Josep Lluís Vázquez Borau, editat
per Digital Readers. Hi intervindran: Mn. Salvador [...]
22 novembre, 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.
Actes i celebracions a l’arxidiòcesi de Barcelona
Charles de Foucauld: encontrar a Dios en el desierto. Dimarts 26 de novembre (19 h),
presentació d’aquest llibre de Josep Lluís Vázquez Borau, editat per Digital Readers. Hi
intervindran: Mn. Salvador Bacardit Fígols (vicari episcopal), Joan Lluís Pérez Francesch
(professor de dret constitucional), Nicolás Saiz Gómez (teòleg), i l’autor. A la Llibreria Claret
(c/ Roger de Llúria, 5).
Festivitat del beat Ramon Llull. Dimecres 27 de novembre (12 h), conferència “Per què
estudiar Ramon Llull en temps de crisi”, a càrrec de la Dra. Maribel Ripoll Perelló, professora
de la Universitat de les Balears. A la Sala Sant Jordi de la Facultat de Filosoﬁa (c/ Diputació,
231). Informació: www.ﬁlosoﬁa.url.edu
Catequesi d’adults a la Parròquia Verge de la Pau (pl. Ferran Casablancas, 4). Dia 28 de
novembre (21 h), relat del Paradís (Gn 2,4b-3,24), pel Dr. Jordi Cervera, ofm. cap., professor
extraordinari de Sagrada Escriptura de la Facultat de Teologia de Catalunya. Entrada lliure.
“Llibertat i vida en comunitat”. Dijous 28 de novembre (19:30 h), conferència a càrrec Anna
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Boj. Al Casal de Sant Josep de Mataró (c/ Sant Josep, 18). Organitzada per l’Escola de Teologia
del Maresme, en col·laboració amb l’ISCREB i l’Associació de Cristianisme s. XXI. Accés lliure i
gratuït. Contacte: t. 937 553 196.
Novena de la Immaculada a la Basílica de la Concepció (c/ Llúria, 70). Missa amb predicació
seguida de pregària a Maria Immaculada. Els dies: 29 nov. (19 h); 30 nov. (18 h); 1 des. (13
h); 2 des. (19 h); 3 des. (19 h); 4 des. (21:30 h); 5 des. (19 h); i 6 des. (19 h). Hi predicaran
diversos sacerdots.
Servei diocesà per al catecumenat. Dissabte 30 de novembre (12-17.45 h),
ritu d’ingrés al catecumenat amb infants. Al Seminari Conciliar (c/ Diputació 231, t. 934 541
898) i a la Catedral de Barcelona. Diumenge 1 de desembre, I d’Advent (16’45-18’45 h), ritu
d’ingrés al catecumenat amb adults. A la Catedral de Barcelona.
Vetlla d’Advent. Dissabte 30 de novembre (19 h), al Monestir de Sant Pere de les Puel·les (c/
Anglí 55, t. 932 038 915).
Celebració del 103 aniversari de la mort de Charles de Foucauld. Dissabte 30 de novembre
(18 h), a la casa de la Comunitat de Jesús (c/ Joan Blanques, 10). Informació:
secretaria@comunitatdejesus.net
Elige la vida. Una lectura existencial de la Biblia. Dissabte 30 de novembre (18 h),
presentació d’aquest llibre de Montse de Paz, codirectora de la Fundació ARSIS. També hi
intervindrà Quique Fernández, coordinador de l’Escola d’Animació Bíblica. A la Llibreria
Paulines (rda. Sant Pere, 19).
XXV Cicle de Música per la solidaritat. Dissabte 30 de novembre (20 h), concert de la Coral
l’Espiga de les Corts, sota la direcció de Marina Fàbregas. Interpretaran obres de diversos
autors. A la Parròquia de Sant Agustí (pl. Sant Agustí, 2 – c/ Hospital). Aportació solidària: 6 €.
Organitza: Ass. Per l’altre cor cremat de Barcelona-Ajut al Quart Món.
Renovació Carismàtica Catòlica en l’Esperit de Catalunya. Diumenge 1 de desembre (9’30 h),
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recés d’Advent, amb Mns. Joan-Enric Vives. A La Balmesiana (c/ Duran i Bas, 9). Informació: t.
618 293 992 (Ricard), www.renovació.cat

|3

