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L’agenda d’activitats diocesanes del 23 al 29 d’octubre
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 de
l’arquebisbe metropolità de Barcelona Dies 24 i 25 d’octubre. Participarà
juntament amb els seus bisbes auxiliars a la reunió de la CET. Dia 25 d’octubre a
les 10 h. Presidirà la celebració d’inici [...]
20 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 de l’arquebisbe metropolità de Barcelona
Dies 24 i 25 d’octubre. Participarà juntament amb els seus bisbes auxiliars a la reunió de la
CET.
Dia 25 d’octubre a les 10 h. Presidirà la celebració d’inici de curs de l’Ateneu Universitari
Sant Pacià.
Dia 26 d’octubre. Participarà en la reunió ordinària de la Congregació per als Bisbes al Vaticà.
Del 27 al 29 d’octubre. Participarà en la reunió del COMECE al Vaticà.
Altres actes diocesans
Professionals Sanitàries Cristians (PROSAC). Dia 28 d’octubre de 10 h a 13 h, trobada:
“Ecologia i salut entorn l’encíclica del papa Francesc Laudato Si’”. A la Delegació de Pastoral
de la Salut (c/ St. Pau, 101). Informació: T. 933 171 597.
Càncer de mama 2017. Dia 27 d’octubre a les 21 h, conferència “Com millorar, des del
compromís amb la investigació, el tractament i el pronòstic de les nostres pacients”. A la
parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina (pg. Fabra i Puig, 260).
Metges Cristians de Catalunya. Properes activitats: dia 28 d’octubre, “Curs per a joves sobre
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sexualitat”; dia 11 de novembre, “Preservació de la fertilitat”. Informació: T. 933 630 364;
metgescristians@gmail.com; www.metgescristians.cat
Conferències de Mn. Francesc Nicolau. Dies: 2 de novembre: Interrogants plantejats pel
planeta Mart. Hi hagué vida?; 9 de novembre: Sondes espacials ens han proporcionat nous
coneixements del sistema solar; 16 de novembre: Plutó, el cinturó de Kuiper i el núvol d’Oort;
23 de novembre: Els satèl·lits de Júpiter van sent més coneguts. Al Seminari Conciliar (c/
Diputació 231, T. 934 541 600), a les 18.30 h. Obertes a tothom.
Novahumanitas. És una psicopedagogia aplicada que ajuda la persona a conèixer-se i a viure
d’una manera coherent amb allò que és en el més profund d’ella mateixa: una persona feta a
imatge i semblança de Déu. La propera sessió “Descobreix-te a tu mateix” tindrà lloc a
Barcelona (c/ Àliga,12) els dies 11-12 i 18-19 de novembre. Per a més informació i
inscripcions, contacteu amb Mn. Josep Font:
T. 616 164 006, a/e: josepfontgallart@novahumanitas.org, www.novahumanitas.org
Pregària, música i silenci. Dia 24 d’octubre a les 19 h, al convent dels caputxins de Sarrià (c/
Cardenal Vives i Tutó, 2).
Celebrem l’inici de curs a la parròquia de Sant Josep de Calassanç (c/ Sant Quintí, 19). Dijous
26 d’octubre a les 18 h “Introduir la compassió en la nostra societat”, amb sor Lucia Caram.
L’esperit en la música. Els precursors de Bach. Audicions comentades a càrrec de Jacobo
Zabalo. Dia 25 d’octubre a les 19 h, Heinrich Schütz, primer compositor alemany. Dia 22 de
novembre a les 19 h, El luteranisme de Dietrich Buxtehude. A l’auditori de la FJM (c/ València
244, 1r). A les 19 h. Inscripcions : www.fundaciojoanmaragall.org
Tallers d’Oració i Vida (mètode P. Larrañaga). “Aprendre a pregar per aprendre a viure”. Dia
24 d’octubre a les 17.45 h, sessió informativa a la parròquia de Santa Maria de Castelldefels
(pl. de l’Església, 8). Informació: T. 646 570 313.
Trobada dels “Amics de Sant Francesc”. Tema: Sant Francesc i l’islam, amb fra Gendrau. Dia
26 d’octubre a les 20 h. A c/ Santaló 80).
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