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L’agenda d’activitats diocesanes del 6 al 12 de maig
de 2019
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 Diumenge 12 de maig a les 12.30 h. Presidirà l’Eucaristia en la clausura
de la celebració del 90 aniversari de la parròquia de Santa Engràcia. Actes i
celebracions a l’arxidiòcesi de Barcelona [...]
03 Maig, 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.
Activitats de l’arquebisbe metropolità de Barcelona
Diumenge 12 de maig a les 12.30 h. Presidirà l’Eucaristia en la clausura de la celebració del
90 aniversari de la parròquia de Santa Engràcia.
Actes i celebracions a l’arxidiòcesi de Barcelona
“Digues Sí al somni de Déu”. Amb aquest lema el 12 de maig, diumenge del Bon Pastor,
l’Església celebrarà la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions i la jornada de les
Vocacions Natives. La Jornada és una oportunitat per ajudar amb la nostra pregària i els
nostres donatius col·laborant així en el futur de l’Església universal. El Secretariat de
Missions de l’Arquebisbat de Barcelona recull els donatius per a aquesta ﬁnalitat. Informació:
https://www.omp.es/que-es-jornada-vocaciones-nativas
Cicle de conferències de la Fundació Joan Maragall. Tema general: “El compromís”. Els
següents dijous de maig a les 19 h: Dia 9, “El sentit cristià del compromís”, amb Lluís Font;
dia 16, “La ciutat com a espai comú de compromís social i cultural”, amb Saida Palou; dia 23,
“L’art i la literatura com a eina de compromís”, amb Xavier Antich. Al Palau Macaya (pg. de
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Sant Joan, 108). Entrada lliure prèvia inscripció a: www.fundaciojoanmaragall.org
Festivitat de la Mare de Déu de Fàtima. Dia 13 de maig a les 17 h, Missa a l’Ermita de la Llar
Fàtima (c/ Santuari, 94).
Comunitat ecumènica Horeb-Charles de Foucauld. Dijous 16 de maig de 12.30 h a 19 h,
trobada per a membres i simpatitzants. Al Seminari Conciliar (c/ Diputació, 231). Inscripcions:
foucauld.horeb@gmail.com
Jornades de silenci contemplatiu. Des de la tarda de divendres 17 ﬁns diumenge 19 de maig,
després de dinar. Guiades per Beatrice D’Cunha, cm. Al Centre Francesc Palau (c/
Immaculada 55). Informació i inscripcions: T. 938 233 108 / 680 384 360, a/e:
centre@espainterioritatpalau.com
Novahumanitas (c/ Àliga 12). Dimecres 8 de maig a les 19 h, sessió de formació dinamitzada
per Mn. Josep Font. Cal conﬁrmar assistència a: T. 616 164 006.
Amics de Sant Francesc. Dia 9 de maig a les 20 h, “Els Cristians contra la tortura i la pena de
mort“, amb Montserrat Llopart. Als Franciscans del c/ Santaló 80.
Ruta franciscana 2019. Del 29 de juliol al 5 d’agost, visitant Roma, Assís i llocs franciscans.
Organitza: Comissaria de Terra Santa dels frares franciscans (c/ Santaló 80). T. 932 022
757/932 092 090). Places limitades.
Peregrinacions a Terra Santa. Del 9 al 16 de maig; del 5 al 12 de setembre; i del 10 al 17
d’octubre de 2019, organitzades per la Comissaria de Terra Santa dels frares franciscans (c/
Santaló 80). T. 932.022.757 / 932.092.090). Places limitades.
Peregrinació al Santuari de Ntra. Sra. De Guadalupe de Mèxic. Del 4 al 12 de setembre, en
acció de gràcies per la celebració dels 10 anys de la Santa Missa Llatinoamericana.
Organitzada per les Germanes de Jesús Pacient (c/ Gran de Gràcia, 177). Informació: T. 932
171 393 i 605 016 565 (Gna. Betlem). Tots els diumenges celebració de l’eucaristia a les
12.30 h oberta a tothom, especialment als llatinoamericans.
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