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A continuació els informem de l’agenda d’actes, conferències i oﬁcis religiosos que
s’organitzen durant aquesta setmana a l’arxidiòcesi de Barcelona. Activitats de
l’arquebisbe metropolità de Barcelona Dissabte 11 de març a les 11.30 h.
Concelebrarà en l’ordenació del bisbe d’Osma-Sòria. Altres actes diocesans
Conferències quaresmals a la basílica de la Puríssima Concepció (c/ Aragó, 299):
[...]
06 Març, 2017 - ESGLÉSIA DE BARCELONA
A continuació els informem de l’agenda d’actes, conferències i oﬁcis religiosos que
s’organitzen durant aquesta setmana a l’arxidiòcesi de Barcelona.
Activitats de l’arquebisbe metropolità de Barcelona
Dissabte 11 de març a les 11.30 h. Concelebrarà en l’ordenació del bisbe d’Osma-Sòria.
Altres actes diocesans
Conferències quaresmals a la basílica de la Puríssima Concepció (c/ Aragó, 299): Anunciar
des del cor. Diumenge 12 de març a les 19 h, “Aprendre a estimar”, amb Mons. Joan Josep
Omella. Dimecres 15 de març a les 20 h, “La parròquia en estat d’emergència: com passar
d’una parròquia de manteniment a una parròquia evangelitzadora”, amb el P. James Mallon,
rector de Saint Benedict, a Halifax, Canadà. Diumenge 19 de març a les 19 h, “Yo vivo así,
aprender a ser testigo”, amb el Dr. Javier Prades, rector de la Universidad Eclesiástica de San
Dámaso. Més informació: T. 934 576 552 a/e: parroquiaconcepciobcn@gmail.com
Parròquia M. D. dels Àngels (c/ Balmes, 78). Tots els divendres de Quaresma a les 20.15 h,
adoració i meditació davant la creu i Viacrucis.
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Pregària per les vocacions al Seminari Conciliar (c/ Diputació, 231). Els dijous, de 18 h a 21 h,
exposició del Santíssim Sagrament. Confessions a les 19.30 h i vespres a les 20.30 h.
II Trobada anual de la delegació d’Apostolat Seglar. Dimecres 8 de març a les 19 h, a la seu
de la Delegació (c/ Sant Pau, 101), amb el tema: Procés participatiu d’elaboració del nou Pla
Pastoral de l’arxidiòcesi de Barcelona, amb Mn. Xavier Morlans.
Conferències quaresmals amb els Grups d’Oració i Amistat. Dues conferències sobre el tema
“Com aplicar l’exhortació apostòlica del papa Francesc Amoris laetitia, sobre l’amor en la
família”. Dia 8 de març, amb Mn. Manuel Claret. Dia 15 de març, amb Mons. Lluís Martínez
Sistach. Dues conferències sobre el tema “Els refugiats”. Dia 22 de març “De què fugen els
refugiats?”, amb Joaquim Cervera de Justícia i Pau. Dia 29 de març “Una mirada cristiana a la
crisi dels refugiats”, amb Mn. Josep M. Jubany de la Delegació diocesana de Pastoral Social.
Seran a les 20 h, al Centre parroquial Sant Vicenç de Sarrià (c/ Pare
Miquel Serra, 8).
Un cor bategant 24 hores al centre de Sarrià. El dia 9 de març s’inaugurarà la Capella
d’Adoració Perpètua al Reial Monestir de Santa Isabel (c/ Rocabertí, 12), que vol ser un espai
de silenci i de trobada personal amb Jesús. Informació: T: 647 353 237, a/e:
adoracionperpetua@monestir.org
Recés de Quaresma al monestir de Sant Pere de les Puel·les (c/ Anglí, 55). Dissabte 11 de
març de les 10 h ﬁns a les 17 h,
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XXIII Cicle de Música per la solidaritat. Dissabte 11 de març a les 20.15 h, concert nº. 2:
Consort Pere Serra-ﬂautes de bec. A l’església dels Pares Carmelites Descalços (av. Diagonal,
424). Aportació solidària: 6 €. Organitza: Associació Per l’altre cor cremat de Barcelona-Ajut
al Quart Món.
Església de Sant Gaietà-P. Teatins (c/ Consell de Cent, 293). Concerts benèﬁcs mes de març.
Diumenge 5 de març a les 18 h, Clau de sis interpretaran obres de Mozart, Bach,
Arcadelt, Machado i Rodgers. Dimecres 15 de març a les 18 h, Mary Ward CSS Concert Band,
interpretaran obres de Buckley, Gassi, Balmages, Moricone, entre d’altres. Diumenge 26 de
març a les 18 h, concert de cant, amb obres de Mozart, Schuber, Gounod, Verdi, Bellini,
Puccini. Informació: T. 600 250 929.
Església de Sant Gaietà-P. Teatins (c/ Consell de Cent, 293). Tres persones no creients
donaran la seva visió sobre l’Església actual. Diumenge 12 de març: Rosa Sender, psiquiatra;
Dilluns 13 de març: Antonio Chavarría (director de cine) i diumenge 19 de març: Vicky
Martínez del Campo (farmacèutica). Les tres sessions, de 18 h a 19 h. Finalitzaran amb un
concert de 20 minuts. Informació: T. 617 572 889.
Viacrucis de Franz Liszt. Diumenge 12 de març a les 17.30 h, concert organitzat per la
Societat Bach, amb Ingrid Kuntzmann, violoncel i Josep Ll. Viladot, orgue. A la parròquia de
Sant Miquel dels Sants (c/ Escorial, 163). Entrada lliure, aportació voluntària.
Adoració eucarística a la cripta de la Sagrada Família. Dia 9 març des de les 20.15 h a les 23
h, missa i vespres. Els segons dijous de cada mes i tots els diumenges hi haurà confessors, a
partir de les 18 h. Inscripció torns adoració perpètua: apartat de correus, suc.
44/44063/08014 Barcelona. Informació: T. 662 198 630 (Juan Ribas),
www.sagradafamiliaadoracio.com
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