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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. Activitats del senyor cardenal Dilluns 7
(9:45 h). Presidirà la inauguració de nou curs de la Universitat Ramon Llull (URL).
Dimecres 9 (09:00). Presidirà la roda de premsa de presentació de la Memòria
d’activitats de l’any 2018 de [...]
04 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
Dilluns 7 (9:45 h). Presidirà la inauguració de nou curs de la Universitat Ramon Llull (URL).
Dimecres 9 (09:00). Presidirà la roda de premsa de presentació de la Memòria d’activitats de
l’any 2018 de Càritas Catalunya.
Dijous 2 (10:30). Participarà a la reunió del comitè executiu de la Conferència Episcopal
Espanyola.
Divendres 11 (13:00). Farà una visita pastoral a la Casa Residència Sant Josep de la Vall
d’Hebron, Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors.
Actes i celebracions a l’arxidiòcesi de Barcelona
La Plataforma Església pel Treball Decent convoca a l’acte públic que durem a terme el
dilluns 7 d’octubre a les 17h a la Plaça Sant Jaume, amb motiu del dia mundial pel treball
decent.
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Inauguració de curs de Cristianisme i Justícia Acte d’inauguració curs 2019-20 Podrem viure
junts? Reconciliar contraris en un món de conﬂictes, Una xerrada de Jacques Haers, jesuïta,
professor de Teologia i de Ciències Religioses a la Universitat Catòlica de Lovaina. A les 19h a
la seu de Cristianisme i Justícia – Fundació Lluís Espinal, Carrer de Roger de Llúria, 13,
Barcelona.
Lliçó inaugural del nou curs a l’ISCREB. Dimarts 8 d’octubre (19 h), a la sala d’actes de
l’ISCREB (c/ Diputació 231, t. 934 541 963), a càrrec del Dr. Joan Andreu Rocha, sobre el
tema “El diàleg interreligiós en el context de la comunicació intercultural”. Entrada gratuïta i
oberta a tothom.
Pregària missionera al Monestir de la Immaculada de les Carmelites Descalces (c/
Immaculada, 37-45). Dimecres 9 d’octubre (19 h), amb motiu de la Diada del DOMUND, que
se celebrarà el 20 d’octubre. Amb la participació del bisbe auxiliar Toni Vadell.
Cicle de conferències de Mn. Francesc Nicolau. Els dijous (18’30 h): 10 oct.: El Sol, font d’una
meravellosa energia; 17 oct.: Fenòmens solars violents; 24 oct.: El sistema solar se’ns
presenta amb un nou aspecte; 7 nov.:Ha augmentat el coneixement dels components del
sistema solar. Al Seminari Conciliar (c/ Diputació 231, t. 934 541 600). Obertes a tothom.
Eucaristia i festa d’inici de curs de la Pastoral Universitària. Dijous 10 d’octubre (20 h), els
universitaris sou convidats a començar el curs amb una eucaristia presidida pel bisbe Toni
Vadell i un sopar amb música en directe on presentarem el nou curs. Al Seminari Conciliar (c/
Diputació, 231).
Servei diocesà per al catecumenat. Dijous 10 d’octubre (11 a 13 h), trobada de preveres. Al
Seminari Conciliar (c/ Diputació 231, t. 934 541 898).
Amics de Sant Francesc. Dijous 10 d’octubre (20-21h), pregària. Al convent de Franciscans
del c/ Santaló 80. Oberta a tothom.
XV Jornades d’atenció espiritual i religiosa a l’Hospital Sant Rafael, de Barcelona. Divendres
11 d’octubre (9:00), Mons. Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona, les presidirà.
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Missa en la Festa Major de la pquia. de la Mare de Déu del Pilar, de Barcelona (11:30). Mons.
Sergi Gordo, bisbe auxiliar de Barcelona, presideix la Missa en la Festa Major de la parròquia
de la Mare de Déu del Pilar, de Barcelona. En acabat, també participarà de l’Assemblea de
l’Agrupació parroquial Sant Eugeni i el Pilar.
Festa de la Mare de Déu del Pilar. Dissabte 12 d’octubre (12 h), a la Basílica de la Puríssima
Concepció (c/ Aragó, 299), eucaristia en honor de la Mare de Déu del Pilar, organitzada per
les associacions de les Damas y Caballeros del Pilar i tots els ﬁdels devots. Al ﬁnal, cant de
l’himne i veneració del pilar que es conserva en aquesta basílica.
Amics de l’orgue de les Corts. Diumenge 13 d’octubre (18 h), amb motiu de la festa major del
barri de Les Corts, se celebrarà un concert d’orgue a la parròquia de Santa Maria del Remei
(pl. de la Concòrdia, 1), a càrrec de Montserrat Torrent, catedràtica emèrita del Conservatori
Municipal de Música.
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