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A continuació els informem de l’agenda de l’arquebisbe metropolità de Barcelona
així com de la resta d’actes, conferències i oﬁcis religiosos que s’organitzen durant
aquesta setmana a l’arxidiòcesi de Barcelona. Benedicció de la capella de la beata
Joseﬁna Sauleda, op. Dimecres 19 d’octubre (20 h), a la parròquia de Sant Ramon
de Penyafort, l’arquebisbe Omella [...]
14 Octubre, 2016 - ESGLÉSIA DE BARCELONA
A continuació els informem de l’agenda de l’arquebisbe metropolità de Barcelona així com de
la resta d’actes, conferències i oﬁcis religiosos que s’organitzen durant aquesta setmana a
l’arxidiòcesi de Barcelona.
Benedicció de la capella de la beata Joseﬁna Sauleda, op. Dimecres 19 d’octubre (20 h), a la
parròquia de Sant Ramon de Penyafort, l’arquebisbe Omella presidirà una eucaristia solemne
i beneirà la capella amb la imatge i les relíquies de Joseﬁna Sauleda. També hi assistirà fra
Jesús Sariego, provincial d’Hispània dels dominics.
Temple-Basílica del Tibidabo. Celebració de l’eucaristia a les 8 h, 12 h, 17 h i 19 h (dies
laborables), i a les 8 h, 10 h, 11 h, 12 h, 17 h i 19 h (diumenges i festius). Pregària del Rosari.
Vísperes i bendició a les 18 h. Més informació al telèfon: 93 417 5686 / 629 812 375.
Lliçó inaugural a l’ISCREB. Dia 17 d’octubre (19 h), al Seminari Conciliar (c/ Diputació, 231).
Conduïda per Lluís Duch, que parlarà de “L’ésser humà avui. Les transmissions en el moment
actual.” Tothom hi és convidat.

XXVIII Jornada Catalana de Pastoral de la Salut. “Ecologia i pastoral de la salut. Conversió i
promoció de la salut integral”. Dissabte 22 d’octubre (9.30 h-14 h), a CaixaForum Barcelona
(av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). Amb la participació de Mn. Joan Planellas, degà de la
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Facultat de Teologia, i del Dr. Josep A. Pujante. Clouran l’acte Mons. Salvador Cristau; i Mn.
Joan M. Bajo, director i coordinador del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut de
Barcelona (SIPS). Inscripcions: psalut@arqbcn.cat, T. 93 317 15 95 (de 9.30 h a 14.30 h).
Servei diocesà per al catecumenat. Dijous 20 d’octubre (18 h-19.30 h), formació per a
catequistes-acompanyants de catecúmens, al Seminari Conciliar (c/ Diputació, 231).
Presentació del llibre Una història particular. Els conﬂictes Església-Estat a la Menorca del
segle XVIII, de Josep M. Quintana, a càrrec de Mons. Sebastià Taltavull. Dijous 20 d’octubre
(19.30 h), a l’auditori de la Fundació Joan Maragall (c/ València 244, 1r). També hi
intervindran Jaume Dantí, patró de la FJM i Josep-D. Guàrdia, president de l’Acadèmia de
Jurisprudència i Legislació de Catalunya. Entrada lliure.
Aproximació a la situació dels refugiats que estan vivint entre nosaltres. Conferència de
Juana Martín, coordinadora del Servei d’Ajuda als Refugiats de Càritas, divendres 21
d’octubre (21 h), a la parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina (Pg. Fabra i Puig, 260).
Amb els missioners de la Misericòrdia. Dimecres 19 d’octubre (19 h), a la parròquia de Santa
Madrona de Barcelona (c/ Tapioles, 10), taula rodona amb Joan Baburés, Bernabé Dalmau, i
Salvador Pié-Ninot. Els assistents a l’acte rebran l’obsequi dels llibres Les obres de
Misericòrdia, de Salvador Pié-Ninot i Dietari d’un missioner de la Misericòrdia, de Bernabé
Dalmau.
Institut Emmanuel Mounier. Dijous 20 d’octubre (19 h), inauguració del curs 2016-17 “Els
camins de la pregunta per Déu, avui”, a càrrec de Miquel Seguró, professor de la càtedra
Ethos de la URL. Al Seminari Conciliar (c/ Diputació, 231).
Recés a la basílica de la Mercè (pl. de la Mercè, 1). Dia 22 d’octubre (10 h), “Un oasi a la
ciutat”, a càrrec de Mn. Joan Martínez, rector de la basílica, amb el títol: “Jesucrist rostre
misericordiós del Pare”. Informació: T. 93 315 27 56.
Arxiprestat de la Vall d’Hebron de Barcelona. “Vine i veuràs”, divendres 21 d’octubre (20 h),
a la parròquia Verge de Natzaret (c/ Juan de Mena 29, baixos). Informació: T. 934 280 543.
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Equips de la Mare de Déu de Barcelona. Aprenent a pregar amb les ensenyances del P. Henri
Caﬀarel. Dimecres 19 d’octubre (17.30 h), a la parròquia Verge de Natzaret (c/ Juan de Mena
29, baixos).
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