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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 La Regla de Sant Benet, una eina actual. Diumenge 9 de febrer
(10’30-17 h), taller “La família i la pregària”, destinat exclusivament a famílies,
amb la gna. Conxa Adell. Al Monestir [...]
07 febrer, 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
La Regla de Sant Benet, una eina actual. Diumenge 9 de febrer (10’30-17 h), taller “La família
i la pregària”, destinat exclusivament a famílies, amb la gna. Conxa Adell. Al Monestir de
Sant Pere de les Puel·les (c/ Anglí, 55). Inscripcions: t. 682 705 003, a/e:
amicspuelles@gmail.com
Festivitat de Mare de Déu de Lourdes. Dimarts 11 de febrer, a la capella de la carretera
d’Horta a Cerdanyola, km 4 (Can Cerdà). A les 16.30 h, processó amb la Verge; a les 17 h,
celebració de la Missa, ﬁnalitzant amb el rés de l’Rosari i últim dia de la Novena. informació:t.
696 145 626, www.lourdescancerda.org
Tres conferències a la pquia. M. D. de la Bonanova (pl. Bonanova 12, t. 934 173 870). Els
següents dimarts de febrer (21’30-23 h), a càrrec de Ramon M. Nogués: Dia 11: “Perspectiva
de la vida humana: Viure”. Dia 18: “L’origen humà”. Dia 25 “El futur de la humanitat”.
“El dolor, reﬂexions i experiències”. Dia 13 de febrer (19’30 h): “Les noves cares de la
pobresa”, amb Sor Lucia Caram. Al casal parroquial de Sant Josep de Mataró (c/ Sant Josep,
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18). Entrada lliure. Info.: t. 934 541 963, www.iscreb.org
“El personalisme comunitari i el posthumanisme: reptes tecnològics i humans”. Dia 13 de
febrer (19-20’30 h), “La globalització i l’acollida en el món: l’estranyament de persones
diferents”, a càrrec de Sergi Mas. A Cristianisme i Justícia (c/ Roger de Llúria, 13).
Inscripcions: www.cristianismeijusticia.net/es
“El síntoma como símbolo”. Dissabte 15 de febrer (11 h), conferència a càrrec del Dr. Pedro
Yscadar, organitzada per l’ISCREB. A l’Aula Magna del Seminari Conciliar (c/ Diputació, 231).
Entrada lliure, prèvia inscripció a: comunicacio@iscreb.org. Informació: t. 934 541 963,
www.iscreb.org
Silenci contemplatiu. Dissabte 15 de febrer (10-13 h), guiat per Beatrice D’Cunha, CM. A
l’Espai d’Interioritat Francesc Palau-Carmelites Missioneres (c/ de la Immaculada, 53-55, t.
938 233 108), centre@espainterioritatpalau.com, www.espainterioritatpalau.com. Aportació
voluntària. Cal conﬁrmació d’assistència.
Cantates solidàries de Bach. Dissabte 15 de febrer (20.15 h), Cantata BWV 167 “Ihr
Menschen, rühmet Gottes Liebe“, amb el Conjunt Instrumental del
Conservatori i Solistes, dirigits per Jordi Montoliu. A l’església dels P. carmelites de Badalona
(c/ Sant Miquel, 44-c/ Del Mar, 47). Entrada lliure amb aportació voluntària.
Concert de cornamusa i orgue, a la pquia. Santa M. de Gràcia (c/ Gràcia 3-5). Dissabte 15 de
febrer (18 h), amb Francesc Sans i Josep Mateu. Entrada lliure. Informació:
santamariadegracia.cat
“Parròquies al servei de l’evangelització”. Del 17 al 19 de febrer, jornades de reﬂexió, al
Seminari Conciliar (c/ Diputació 231), per tal de conèixer experiències concretes
d’organització pastoral que responen a la missió evangelitzadora de l’Església a la qual ens
crida insistentment el papa Francesc. Adreçades a preveres, diaques, religiosos i religioses,
laics i laiques, vicaris de parròquia i membres dels consells parroquials i arxiprestals. Cal
conﬁrmar l’assistència a: inscripcions@arqbcn.cat
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“Punt i seguit. La vida pot més”. Exposició fotogràﬁca itinerant sobre el drama de les víctimes
del tràﬁc d’éssers humans. A la sala Abat Safont de l’Església de Sant Pau del Camp (c/ Sant
Pau 99), ﬁns al 23 de febrer, de 10 a 13 h. Informació: t. 933 176 397, c/e:
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