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L’agenda d’activitats diocesanes del 8 al 15 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 Dimarts 10
(20:30 h). Participarà en una conferència a Brussel·les sobre “L’Església catòlica a
Europa 2020, reptes i oportunitats”, amb el cardenal Reinhard Marx, arquebisbe de
Munic, i Jozef de Kessel, arquebisbe de Mechelen-Brussel·les. [...]
09 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
Dimarts 10 (20:30 h). Participarà en una conferència a Brussel·les sobre “L’Església catòlica
a Europa 2020, reptes i oportunitats”, amb el cardenal Reinhard Marx, arquebisbe de Munic, i
Jozef de Kessel, arquebisbe de Mechelen-Brussel·les.
Divendres 13 (13 h). Presidirà la Missa de Santa Llúcia pels cecs, a la parròquia de Sant
Ferran.
Dissabte 14 (10 h). Dirigirà el recés d’Advent de l’arxiprestat de Vilapicina, a la parròquia de
Santa Eulàlia de Vilapicina.
Actes i celebracions a l’arxidiòcesi de Barcelona
Solemnitat de la Puríssima Concepció. Diumenge 8 de desembre (11 h), eucaristia solemne
presidida per Mn. Ramon Corts i Blay, rector. El Cor estable de la Concepció interpretarà la
Missa pro Europa de Jacques Berthier,
amb quartet de veus, trompeta i orgue. A les 19 h, segones vespres solemnes, presidides per
Mn. Xavier Orpinell, rector castrense de Barcelona i capellà major de la II circumscripció
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eclesiàstica. Orgue: Lorién Santana. A la Basílica de la Puríssima Concepció (c/ Aragó, 299 –
Roger de Llúria, 70). Informació: www.parroquiaconcepciobcn.org
Nadal a les teves mans! Vine amb la família a fer els tallers de Nadal al claustre de la
Catedral i al Museu Diocesà de Barcelona (Pla de la Seu, 7). Podràs fer un petit pessebre dins
d’una nou, dins del jardí del Claustre de la Catedral o ﬁns i tot dins del teu cor!. Dies 6, 7 i 8
des. (10-14 h). Amb la col·laboració dels secretariats diocesans de Pastoral Familiar,
Catequesi, Llibreria Laie i Gràﬁques Molero. Informació i reserves: t. 933 152 213 / 647 14 52
38.
“NANOÈXODE”. Dimarts 10 de desembre (19-21 h), “La trobada de la (nano)ciència i l’art des
de temps immemorials”. Presentació i taula rodona amb investigadors cientíﬁcs, artistes i
teòlegs. Hi intervindran: Jordi Díaz-Marcos, Víctor F. Puntes, Francisco Valderrama, Laura
Lechuga, Pep Gatell, Emili Marlès, Joan Mendoza i Raül Toran. Actuacions musicals basades
en nanotecnologia d’Antonie Reserbat-Plantey, Banda Xdiﬀerence, Eudald Dantí i Josep Lluís
Viladot. Organitza: Espai Nano (Associació Catalana de Comunicació Cientíﬁca) i Ateneu
Universitari Sant Pacià. A la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor (pl. de Sant Just s/n, t. 933
017 433). Entrada lliure.
“Gnosticisme actual: Exhortació Gaudete et exsultate, n. 35-46”. Dia 10 de desembre
(19’30-20.30 h). A les Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció (pl. Universitat
2, t. 934 543 469).
El nostre pessebre. Tradició, història i simbolisme. Dijous 12 de desembre (19’30 h),
presentació d’aquest llibre de fra Valentí Serra de Manresa, a la cripta del convent de
Pompeia (av. Diagonal, 450). Hi intervindran: Bosco Garcia Florensa, expert en cultura
popular; Montse Costas, en representació de l’Editorial Mediterrània; i l’autor.
“Amics de Sant Francesc”. Dijous 12 de desembre (20-21 h), pregària. Al Convent dels
Franciscans (c/ Santaló, 80).
Oratori de la Divina Misericòrdia (c / Floridablanca, 116 baixos). Dissabte 14 de desembre: a
les 12 h, rés de l’Rosari per les famílies amb problemes i per la pau de l’món. Breu xerrada
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sobre la devoció i missatge de la Divina Misericòrdia. A les 14,30 h, dinar fraternal en
restaurant proper. A les 16,30 h, rés de la Coronilla. A les 17 h, Missa corresponent a
diumenge. Informació i reserva: t. 934.261.622 i 667.062.900.
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
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.
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