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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 Crist viu. Vine a adorar-lo! Dissabte 22 de juny, de 20 h a 22 h, vetlla
eucarística diocesana del Corpus, a la basílica de la Sagrada Família, presidida pel
cardenal Joan [...]
14 Juny, 2019 - 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
Crist viu. Vine a adorar-lo! Dissabte 22 de juny, de 20 h a 22 h, vetlla eucarística diocesana
del Corpus, a la basílica de la Sagrada Família, presidida pel cardenal Joan Josep Omella.
Entrada lliure, a partir de les 19 h, ﬁns a completar l’aforament. L’ANE i l’ANFE s’uniran a
aquesta vigília, que substituirà la que estava programada per al mateix dia a la parròquia de
la Mare de Déu del Àngels.
Asociación de Adoradoras del Santísimo Sacramento Esclavas del Sagrado Corazón (c/
Mallorca, 234). Dijous 20 de juny a les 12 h, oració al Santíssim Sagrament seguida
d’Eucaristia a les 12.30 h.
Jornada arxiprestal eucarística Horta-Carmel. Dijous 20 de juny a les 12 h, al Monestir de
l’Adoració Perpètua (c/ Salses, 12). Informació: T. 619 040 913, a/e: albertsols@gmail.com
L’ou com balla. Al claustre de la Basílica de la Puríssima Concepció (c/ Roger de Llúria, 70),
del 20 al 27 de juny (de 8 h a 13 h i de 17 h a 21 h). Dijous 20 i diumenge 23 el claustre
romandrà obert tot el dia. Diumenge 23 a les 11 h, eucaristia i, en acabar, processó pel
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claustre on es farà la tradicional catifa de ﬂors. A les 19 h, vespres solemnes.
Sessió de reﬂexió de l’actualitat cultural i religiosa. Dilluns 17 de juny a les 19 h, amb Anna
Jolonch, Dra. en ciències de l’educació i professora de la Facultat d’Educació (UB). Moderarà
la sessió Òscar Bardají. A l’Auditori de la FJM (c/ València, 244, 1r).
“Amics de sant Francesc”. Dijous 20 de juny a les 20 h, una hora de pregària. Als Franciscans
del carrer Santaló. Oberta a tothom.
3r Camp de Treball Solidari de Càritas Diocesana de Barcelona. Del 6 al 12 de juliol, al Centre
Obert Torre Baró (c/ Sant Quirze Safaja, 3). Per a joves de 16 i 18 anys que es vulguin iniciar
en el voluntariat, amb infants de 6 a 12 anys, i compartir activitats de lleure amb joves del
Casal Llops del Taga. Hi haurà estones per reﬂexionar en grup les experiències viscudes, i
xerrades amb experts de diferents àmbits sobre el voluntariat i la realitat social de Nou
Barris. Informació i inscripcions (ﬁns al 21 de juny): T. 627 119 643, a/e:
xrevilla@caritasbcn.org (Javi Revilla).
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