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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 Missa en memòria de la serventa de Déu Rosa Deulofeu. En el 16è
aniversari de la seva mort, dimarts 7 de gener (19 h), a la parròquia de Sant Agustí
(pl. [...]
03 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
Missa en memòria de la serventa de Déu Rosa Deulofeu. En el 16è aniversari de la seva mort,
dimarts 7 de gener (19 h), a la parròquia de Sant Agustí (pl. Sant Agustí 2), se celebrarà una
eucaristia en memòria de qui fou delegada de Joventut de la nostra arxidiòcesi.
“Expert Universitari en acompanyament al procés de malaltia”. Dimarts 7 de gener (16.30 h),
presentació d’aquest curs que tindrà lloc de gener a juny de 2020, els dimarts de 16 a 20’45
h. A la Facultat de Filosoﬁa de la URL (c. Diputació, 231). Amb la col·laboració del Secretariat
Interdiocesà de Pastoral de la Salut de la Tarraconense, l’Institut Borja de Bioètica i la
Universitat de Salut Mental Vidal i Barraquer. Aquest curs està adreçat bàsicament als agents
de pastoral de la salut i als qui acompanyen en centres hospitalaris. Inscripcions: ﬁns al 13
de gener de 2020: t. 934 534 338, a/e: facultat@ﬁlosoﬁa.url.edu. Informació pla d’estudis i
programes: https://bit.ly/2OKIMra
Trobada fraterna “El perdó i la reconciliació”. Dijous 11 (10h). Aquesta trobada anual és un
espai per reﬂexionar, pregar, compartir i conviure entre les persones de les diferents
Fraternitats Caputxines. 10 h Pregària 10:15 h Ponència: “El perdó i la reconciliació”, a càrrec
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de fra Josep Manuel Vallejo (a l’Església) 11 h Taula Rodona amb testimonis(a l’Església) –
Gemma Font (CEDRE) – Willy García (El Cenáculo) 12 h Descans 12.30 h Vídeo entrevista a
Juan Manuel Cotelo (a la cripta) 13 h Eucaristia (a la cripta) 14 h Dinar al claustre 16 h
Pel·lícula: “El mayor regalo” Preu: 12 € Cal avisar la Sra. Lídia Tel. 93 416 18 12 (de dilluns a
divendres de 16 h a 19.30 h).
Concerts solidaris de gener a l’Esglèsia de Sant Gaietà-P.Teatins. Diumenge 12 (18 h).
Quintet Borodin, Grup de veu de l’Escola Luthier de música. Aportació voluntària. Carrer del
Consell de Cent, 293.
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