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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 de l’arquebisbe metropolità de
Barcelona Dimecres 12 de desembre a les 10 h. Presidirà la roda de premsa de
Càritas Diocesana de Barcelona per presentar l’informe de Nadal sobre habitatge.
Acte restringit a periodistes. Per conﬁrmar assistència, [...]
04 Desembre, 2018 - 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 de l’arquebisbe metropolità de Barcelona
Dimecres 12 de desembre a les 10 h. Presidirà la roda de premsa de Càritas Diocesana de
Barcelona per presentar l’informe de Nadal sobre habitatge. Acte restringit a periodistes. Per
conﬁrmar assistència, cal posar-se en contacte amb l’àrea de Comunicació de Càritas
Diocesana de Barcelona: jjulia@caritasbcn.org.
Dijous 13 de desembre. Reunió de la Congregació per als Bisbes al Vaticà.
Dissabte 15 de desembre a les 10 h. Assistirà a l’ordenació episcopal de José M. Gil Tamayo a
la catedral d’Àvila.
Diumenge 16 de desembre a les 13 h. Participarà en el dinar de Nadal de l’Hospitalitat de la
M. D. de Lourdes a l’Hotel Barceló-Sants.
Actes i celebracions a l’arxidiòcesi de Barcelona
Presentació del llibre La belleza sencilla de Taizé, de Salvador García Arnillas. Dilluns 10 de
desembre a les 19 h, a la Llibreria Claret (c/ Llúria, 5). Hi participaran Xavier Melloni, SJ,
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Germà Pere de Taizé, i Camino Cañón (editorial BAC). L’obra constitueix el primer estudi
integral de les manifestacions estètiques de Taizé (arquitectura, litúrgia, música i art).
Presentació del llibre Centinela en la noche, de Josep Ll. Vázquez Borau. Dimarts 11 de
desembre a les 19 h, a la Llibreria Claret (c/ Llúria, 5). Hi intervindran Mn. Jaume Aymar,
Albert Llorca, Nicolás Sáiz i l’autor.
Recés al Monestir de Montserrat “Déu als marges”. Dissabte 22 de desembre de 10 h a 18 h,
per a nois i noies de 20 a 35 anys, per ajudar-los a aprofundir en la seva fe i a preparar-se
per viure les festes de Nadal amb més sentit. El dirigirà el P. Antoni Pou, monjo de
Montserrat, i tindrà lloc a l’hostatgeria del Monestir.
Recés d’Advent al Monestir de Sant Pere de les Puel·les (c/ Anglí, 55). Dissabte 15 de
desembre de 10 h a 17 h, amb la germana Catalina Terrats. Si us voleu quedar a dinar, cal
que truqueu al T. 93 203 89 15.
Recés d’Advent a la cripta de l’Església de Pompeia (av. Diagonal, 450). Dijous 13 de
desembre a les 19.30 h, “Estar amb Jesús”, a càrrec de fra Josep Manuel Vallejo.
“Encara que és de nit…”. Dijous 13 de desembre a les 19 h, conferència de Natàlia Pla, a la
vigília de la festa de Sant Joan de la Creu, i oració il·luminada pel sant. Al Centre Francesc
Palau (c/ Immaculada 55) T. 938.233.108.
Concert del grup juvenil “Unidos en Cristo”. Dissabte 15 de desembre a les 17 h, a la
parròquia de Santa Tecla (av. Madrid 107).
Església de Sant Gaietà-P. Teatins (c/ Consell de Cent, 293). Concerts benèﬁcs desembre.
Divendres 14 a les 21.30 h, Cor Albada de l’Agrupació Cor Madrigal, Musicant cor de joves
Roig Koral, Cor de noies de l’Orfeó Gracienc. Dissabte 15 a les 21 h, Cor Aglepta, Pax Cor de
Cambra. Diumenge 16 a les 17.30 h, Escola de música Accent. Dilluns 17 a les 18 h, concert
de Nadal amb les corals Sant Martí, Raspinell i ca l’Isidret. Dissabte 22 a les 18 h, Camerata
obertura “Kappelmeisters”. Diumenge 23 a les 18 h, Orquestra Metropolitana de Barcelona.

|2

L’agenda d’activitats diocesanes del 10 al 16 de desembre de 2018

Societat Bach de Sant Miquel dels Sants. Dia 16 de desembre a les 18 h, concert de Nadal.
Cor i Capella Bach, director Murat Khupov. A l’Església de Sant Miquel dels Sants (c/ Escorial
163).
Amics de l’Orgue de les Corts. Diumenge 16 de desembre a les 18 h, a la parròquia de Santa
Maria del Remei (pl. de la Concòrdia,1), amb el P. Jordi-Agustí Piqué a l’orgue i Jordi Figaró,
tenora i ﬂabiol. Obres de Grigny, Telemann, Daquin, Toldrà i Casals, entre d’altres.
Celebració de la Mare de Déu de Guadalupe, patrona d’Amèrica llatina. Actes a la Capella de
les Germanes de Jesús Pacient (c/ Gran de Gràcia, 177). Diumenge 16 de desembre a les
12.20 h, sant rosari guadalupenc; a les 12.45 h, santa missa. Tots els diumenges a les 12.30
h, celebrem la missa llatinoamericana per a tots els que hi vulguin participar. Informació:
932.171.393.
Tallers d’oració amb Francesc i Clara. “Màrtirs de l’Orde de frares OFMconv”. Dimarts 11 de
desembre a les 19.30 h. A les Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció (pl.
Universitat, 2).
Amics de Sant Francesc. Dia 13 de desembre a les 20 h, “Liderar con éxito; la trayectoria
profesional y personal en un mundo global”, amb la Dra. Núria Chinchilla. Als Franciscans del
c/ Santaló, 80.
Novahumanitas (c/ Àliga 12). Dimecres 12 de desembre a les 19 h, sessió de formació (ITER),
amb Mn. Josep Font. Cal conﬁrmar assistència a: T. 616 164 006.
Adoració eucarística a la cripta de la Sagrada Família. Dia 13 de desembre de 20.15 h a 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 als torns d’adoració perpètua: apartat de correus, suc. 44/44063,
08014 Barcelona. Informació: T. 662 198 630 (Juan Ribas), www.sagradafamiliaadoracio.com

|3

