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de 2017
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 del
cardenal arquebisbe metropolità de Barcelona Dimecres 18 d’octubre a les 12.30
h. Participarà en una trobada i un dinar de germanor amb els preveres que
treballen amb els joves, a la Delegació de [...]
13 Octubre, 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 del cardenal arquebisbe metropolità de Barcelona
Dimecres 18 d’octubre a les 12.30 h. Participarà en una trobada i un dinar de germanor amb
els preveres que treballen amb els joves, a la Delegació de Joventut.
Dissabte 21 d’octubre a les 10 h. Participarà en la celebració de la beatiﬁcació dels 109
màrtirs claretians a la Sagrada Família.
Diumenge 22 d’octubre a les 11 h. Presidirà l’eucaristia en acció de gràcies per la beatiﬁcació
dels màrtirs claretians, al santuari Immaculat Cor de Maria de Barcelona.
Altres actes diocesans
DOMUND 2017. El diumenge 22 d’octubre celebrem la campanya del DOMUND, jornada
missionera, amb el lema “Sigues valent, la missió t’espera”. Podeu demanar informació,
cartells i altres materials a la Delegació de Missions (c/ Bisbe, 5), de 9 h a 15 h i de 16 h a 18
h (T. 932 701 014).
Dia Europeu contra el Tràﬁc d’Éssers Humans. Dia 20 d’octubre a les 18 h, ‘Diàleg entorn el
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tràﬁc d’éssers humans: els menors’, a l’església de Sant Pau del Camp (c/ Sant Pau 101).
Presentarà l’acte Mn. Josep M. Jubany i hi haurà una taula rodona amb Encarna Jordán, Nieves
de León i Rosa Cendón.
Servei Diocesà per al Catecumenat. Dissabte 21 d’octubre de 10.30 h a 12 h, formació per a
catequistes-acompanyants de catecúmens al Seminari Conciliar (c/ Diputació, 231).
7è Cicle de concerts d’orgue a la Catedral. Dimecres, 18 d’octubre a les 20 h, amb Roberto
Marini i obres de M. Duruﬂé, A. Martorell, M. Reger, J.S. Bach. Entrada lliure.
Església de Sant Gaietà-P. Teatins (c/ Consell de Cent, 293). Concerts solidaris d’octubre: Dia
14 d’octubre a les 21 h, dia 20 d’octubre a les 21 h, dia 21 d’octubre a les 18 h, dia 22
d’octubre a les 18 h. Més informació: T. 638 797 482.
Sessió de reﬂexió de l’actualitat cultural i religiosa. Dilluns 16 d’octubre a les 19 h, amb
Llúcia Oliva, periodista. A l’auditori de la Fundació Joan Maragall (c/ València 244, 1r).
Institut Emmanuel Mounier de Catalunya. Dijous 19 d’octubre a les 19 h, inauguració del curs
“La dignitat humana en època convulsa: Simone Weil”, a càrrec de Josep Otón. Al Seminari
Conciliar (c/ Diputació, 231).
Conferències de Mn. Francesc Nicolau. Tema general: “Noves troballes i més estudis del
sistema solar (I)”. Organitzades pel Museu Geològic del Seminari i Amics del Museu. Dia 26
octubre: Es van sabent més coses sobre la Lluna; 2 novembre: Interrogants plantejats pel
planeta Mart. Hi hagué vida?; 9 novembre: Sondes espacials ens han proporcionat nous
coneixements del sistema solar; 16 novembre: Plutó, el cinturó de Kuiper i el núvol de Oort;
23 novembre: Els satèl·lits de Júpiter van essent més coneguts. Al Seminari Conciliar (c/
Diputació 231, T. 934 541 600), a les 18.30 h. Obertes a tothom.
XXIII Cicle de Música per la Solidaritat. Dissabte 21 d’octubre a les 19 h, Concert n. 5 “Tente
en el aire”. A la Capella de la Presentació-Palau de Bellaﬁla (c/ Bellaﬁla, 4). Aportació
solidària: 6 euros. Organitza: Ass. per l’Altre Cor Cremat de Barcelona-Ajut al 4t Món.
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Associació d’Adoradores del Santíssim Sacrament. (Esclaves del Sagrat Cor, c/ Mallorca, 234).
El dijous 19 d’octubre ens trobarem de nou a les 12 h amb l’oració da

vant el Santíssim

Sagrament, seguit d’una Eucaristia a les 12.30 h.
Trobada dels “Amics de Sant Francesc”. Tema: Pregària. Dijous 19 d’octubre de 20 h a 21 h.
(Al c/ Santaló 80).
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