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Mira, sóc a la porta 
i truco

si algú escolta la meva veu i
obre la porta, entraré a casa seva 

i menjaré amb ell i ell amb mi 
(Ap 3,20)

Del 31 de març al 29 de maig de 2016
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aquesta àrdua batalla. És Jesús qui ens interpel·la: 
«Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la me-
va veu i obre la porta entraré a casa seva i menja ré 
amb ell, i ell amb mi». Estarem amb Jesús. Ell ens 
reconfortarà. I cadascun dels temples on se celebrin 
aquests torns de vetlla, serà un far de llum que il·lu-
minarà la ciutat. Pocs punts de llum per a una arxi-
diòcesi tan extensa, però suficients per a no deixar 
els nostres pobles i ciutats en tenebres. Il·luminació 

Des de 2005 —Any de l’Eucaristia— l’Adoració Noc-
turna Femenina (ANFE) de Barcelona impulsa i coor-
dina l’Adoració continuada al Santíssim Sagrament, 
en la modalitat simbòlica de 40 hores, com una cur-
sa de relleus entre parròquies, convents i centres de 
culte, durant el temps pasqual i fins a la solemnitat del 
Corpus Christi. 

Any rere any, la intenció central d’aquesta pregà-
ria magna i unànime ha estat unísona amb el sentir 
de l’Església: increment del culte eucarístic, voca-
cions, sacerdoci ministerial, vida naixent, família, 
cristians perseguits... 

Jesús Sagramentat és el nostre Salvador ressus-
citat, amb tot el poder del seu Amor i la seva Mise-
ricòrdia que es vessa sobre aquells que s’acosten 
a la seva presència! Prop d’Ell ens apleguem també 
aquest Any de la Misericòrdia. 

 La nostra adoració és un acte de culte a Déu, és 
comunió, propiciació, expiació, curació. És medeci-
na per a les nostres ànimes i és un servei inestima-
ble a la societat en la qual vivim. La societat neces-
sita, per a no morir d’inanició, aquestes minúscules 
cèl·lules de pregària, d’adoració i de vida espiritual. 
Aquesta cursa de relleus d’adoradors vigoritzarà l’ar-
xidiòcesi; avivarà el foc eucarístic que manté l’ardor 
en els nostres cors. 

I el vendaval de laïcisme que ens sotraga, tam -
bé s’escola —prou que ho veiem, i ho diem amb llà-
grimes— per les escletxes de l’Església i refreda la fe 
de molts. Per això, hem d’aprofitar aquestes 40 ho-
res —multi hores— per fer pinya entorn de Jesús Sa-
gramentat, refermar la nostra fe i recarregar els nos-
tres cors del coratge imprescindible per fer front a 

d’emergència que ens lliura de la foscor total. Per-
sistim en l’Acció de Gràcies. Si cuitem a fer-li costat, 
Ell ens farà costat a nosaltres. 

Comptem amb l’impuls i protecció maternal de la 
Mare de Déu de la Mercè, Estel de la nostra Fe, que 
vetlla sempre la nissaga dels redimits. 

Santa Pasqua de Resurrecció!
Adoració Nocturna Femenina 

de Barcelona (ANFE)

Crist, aquí i avui,
és l’Eucaristia!

Parròquia Mare de Déu dels Àngels
c/ Balmes 78 (cantonada València)

28 de maig, de 22 a 24 h

Organitzada per ANE i ANFE
conjuntament amb la comunitat parroquial

VIGÍLIA DEL 
CORPUS CHRISTI

full dominical  27 de març de 2016Pàg. 4 església arxidiocesana de barcelona



40 hores d’Adoració al Santíssim Sagrament

Març-abril
31-2  Església del Santíssim Sagrament (c/ Ara-

gó 268). Dijous 31 de març: missa solem-
ne a les 18 h, exposició del Santíssim i ado -
ració fins a les 10 h del dissabte 2 d’abril. 

31  Parròquia de Sant Joan M. Vianney (c/ Mel -
cior de Palau 56, Sants). Dijous 31 de març, 
de 8 (missa) a 20 h. 

1  Germanetes dels Pobres (pl. Tetuan 45-49). 
1 d’abril, primer divendres, de 13 (missa) 
a 19.30 h. 

1  Parròquia de Sant Joan M. Vianney (c/ Mel -
cior de Palau 56, Sants). Divendres 1, de 
22 h a 1 de la matinada del 2. 

1-2  Parròquia de Sant Jordi (viaducte de Vallcar-
ca 7). A partir de la missa de les 8 del matí 
del divendres 1 d’abril, fins a la missa de les 
20 h del dissabte 2 (nit del divendres inclo sa).

1-3  Associació Christifideles laici (c/ Consell 
de Cent 474, baixos). De les 20 h del diven -
dres 1 d’abril a les 8 h del diumenge 3 (dues 
nits incloses).

3  Parròquia de Santa Eulàlia de Provençana 
(c/ Santa Eulàlia 203, l’Hospitalet). Diumen-
ge 3 d’abril, de 10 a 21 h (missa a les 20 h). 

3-5  Religioses Adoratrius d’Horta (c/ Salses 12). 
De les 20 h del diumenge 3 a les 12 del 
migdia del dimarts 5.

5  Basílica de la Mare de Déu de la Mercè (pl. 
de la Mercè 1), de 13 a 19 h.

Comunitats que s’uniran amb hores setmanals d’adoració eucarística a aquest gran clamor barceloní:

Parròquia Verge de Gràcia i Sant Josep (Josepets) (pl. Lesseps 25): 
els dijous, de 18.30 a 19.45 h.

Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià (c/ Rector Voltà 5): de dilluns a 
divendres, de 8.30 a 20 h. 

ANFE Barcelona (c/ Aragó 268 - Informació: t. 669 286 454): tots els 
seus torns nocturns.

ESPLUGUES

Parròquia de Sant Mateu (c/ del Carme 28-30): dijous i dissabtes, 
de 19 a 20 h.

L’HOSPITALET

Parròquia de Santa Eulàlia de Provençana (c/ Santa Eulàlia 203): 
els dijous, de 19 a 21 h.

Parròquia de la Immaculada (c/ Estronci 20): els dijous, de 19 a 20 h.

Parròquia de Sant Isidre Llaurador (c/ Aprestadora 3): els dimarts, 
de 19 a 20 h.

6  Esclaves del Sagrat Cor de Jesús (c/ Mallor-
ca 234). Dimecres 6 d’abril, a continua ció 
de la missa de les 8.30 fins a les 12.30 h, 
i de 19 a 20.30 h. A les 20.15 h, rés de ves-
pres.

7  Parròquia de Sant Joan M. Vianney (c/ Mel-
cior de Palau 56, Sants). Dijous 7 d’abril, de 
8 (missa) a 20 h.

7  Parròquia de Santa Maria del Remei (pl. 
Concòrdia 1, les Corts). Dijous 7 d’abril, de 
15 a 19.30 h.

8  Esclaves del Sagrat Cor de Jesús (c/ Mallor-
ca 234). Divendres 8 d’abril, a continua ció 
de la missa de les 8.30 fins a les 12.30 h, 
i de 19 a 20.30 h. A les 20.15 h, rés de 
vespres.

8  Germanetes dels Pobres de Gràcia (c/ Sant 
Salvador 1 / Torrent de l’Olla 222), diven-
dres 8, de 17 a 19.30 h.

8-10  Associació Christifideles laici (c/ Consell 
de Cent 474, baixos). De les 20 h del di-
vendres 8 d’abril, a les 8 h del matí del diu-
menge 10 (dues nits incloses).

10  Religioses Agustines (c/ Vallmajor 29 / Co -
pèrnic). Diumenge 10 d’abril, a partir de la 
missa de les 11.30 h fins a la missa de 
les 20 h.

11  Parròquia de Sant Ambròs (c/ Concili de 
Trento 295). Dilluns 11 d’abril, a partir de la 
missa de les 8.30 del matí fins a les 24 h. 
Torns nocturns amb els joves de la parrò-
quia.

12  Església dels P. Camils (c/ Sant Pere Més 
Baix 33). De 8 (missa) a 20.30 h (a les 
19.30 h, missa).

13-14  Sant Carles Borromeu (c/ Sant Lluís 89, 
entre Escorial i Pi Margall). Dimecres 
13 i dijous 14, de les 9 a 19 h tots dos 
dies.

14  Cripta de la parròquia de la Sagrada Famí-
lia (Temple expiatori de la Sagrada Famíl ia, 
c/ Provença 450). Dijous 14 d’abril, a conti-
nuació de la missa de les 20.15 fins a les 
23 h.

15  Parròquia de Sant Sever i Sant Vicenç de 
Paül (c/ Provença 210). Jornada eucarísti-
ca, de 10.30 a 18.30 h. 

15-17  Associació Christifideles laici (c/ Consell 
de Cent 474, baixos). De les 20 h del di-
vendres 15 d’abril, a les 8 h del matí del 
diumenge 17 (dues nits incloses).

Calendari de l’adoració continuada 
al Santíssim Sagrament
Durant el temps pasqual fins al Corpus Christi (31 de març - 29 de maig)
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Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació 231): els dijous, de 20 
a 21 h.

Basílica de la Mare de Déu de la Mercè (pl. de la Mercè 1): tots els 
dimarts i dijous d’abril i maig, de 13 a 19 h.

Parròquia de Sant Gregori Taumaturg (pl. Sant Gregori Taumaturg): 
els diven dres de 18 a 20 h (missa a les 20 h).

Parròquia de Sant Joan M. Vianney (c/ Melcior de Palau 56, Sants): 
tots els dijous, de 8 (missa) a 20 h.

Parròquia de St. Llorenç (c/ Entença 109-111): els dijous, de 20 a 21 h.

Parròquia de Sant Mateu (Via Favència 80): els diumenges, de 18 
a 19.30 h.

Parròquia de Sant Oleguer (c/ Nàpols 137): els dijous, de 20.30 a 
21.30 h.

Parròquia de Santa Maria de Betlem (c/ del Carme 2): els dijous, 
de 18.30 a 20 h.
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5   Basílica de la Mare de Déu de la Mercè 
(pl. de la Mercè 1), dijous 5, de 13 a 19 h.

5  Parròquia de Santa Maria del Remei (pl. 
Concòrdia, 1 - M L3, les Corts). Dijous 5, 
de 15 a 19.30 h.

6  Parròquia de Santa Teresa de l’Infant Je-
sús (Via Augusta 68 - Pl. Gala Placídia). Di-
vendres 6 de maig, jornada d’adoració de 
7.30 (missa) a 22.30 h. 

6  Germanetes dels Pobres (pl. Tetuan 45-
49). 6 de maig, primer divendres, de 13 
(missa) a 19.30 h. 

6  Parròquia de Sant Agustí (pl. Sant Agustí 
2), amb col·laboració de l’Apostolat de la 
Divina Misericòrdia, divendres 6 de maig, 
de 16 a 22 h.

6  Parròquia de Sant Joan M. Vianney (c/ 
Melcior de Palau 56, Sants). Divendres 6, 
de 22 h a 1 de la matinada del 7.

6-8  Associació Christifideles laici (c/ Consell 
de Cent 474, baixos). De les 20 h del di-
vendres 6 de maig, a les 8 h del matí del 
diumenge 8 (dues nits incloses).

7-9  Capella Marcús (Fills de l’Església) (c/ Car-
ders 4 / cantonada Montcada). Dissabte 
7 i diumenge 8 de maig, de 8 a 22 h, i di-
lluns 9, de 8 a 20 h.

9-10  Missioneres del Santíssim Sagrament (c/ 
Aribau 290). De 8 h del dilluns 9 de maig 
a les 8 h del dimarts 10.

10-11  Missioneres del Santíssim Sagrament 
(ptge. Camps Elisis 8). De 8 h del dimarts 
10 de maig a les 21.30 h del dimecres 11. 
Hora santa a les 20.30 h.

10  Parròquia de Sant Isidre Llaurador (c/ 
Aprestadora 3, l’Hospitalet). Dimarts 10 
de maig, jornada eucarística de 10 a 21 h. 
També, el 3 de juny solemnitat del Sagrat 
Cor de Jesús, de 10 a 21 h.

12  Parròquia de Sant Joan M. Vianney (c/ Mel-
cior de Palau 56, Sants). De 8.30 a 20 h.

12  Basílica de la Mare de Déu de la Mercè 
(pl. de la Mercè 1), de 13 a 19 h.

12  Cripta de la parròquia de la Sagrada Fa-
mília (Temple expiatori de la Sagrada Famí-
lia, c/ Provença 450). Dijous 12 de maig, 
a continuació de la missa de les 20.15  
fins a les 23 h.

13  Parròquia de Santa Agnès (c/ Sant Elies 
23). Divendres 13 de maig, de 8.30 a 21 h.

13  Parròquia de Sant Francesc de Pàola (c/ 
Ramon Turró 324-330). Divendres 13 de 
maig, de les 9 del matí a les 19.30 h (mis-
sa a les 19 h). 

13-15  Associació Christifideles laici (c/ Consell 
de Cent 474, baixos). De les 20 h del di-
vendres 13 de maig a les 8 h del matí del 
diumenge 15 (dues nits incloses). 

15  Religioses Agustines (c/ Vallmajor 29 / 
Copèrnic). Diumenge 15 de maig, a partir 
de la missa de les 11.30 h fins a la missa 
de les 20 h.

16-18  Parròquia de Sant Fèlix Africà (c/ Ramon 
Trias Fargas 21). Dilluns 16, dimarts 17 
i dimecres 18, de 9 a 20.30 h, tots tres 
dies.

19  Parròquia de la Mare de Déu de la Meda-
lla Miraculosa (c/ Consell de Cent 110 / 
Calàbria-Rocafort). Dijous 19 de maig, fes-
ta de Crist Gran Sacerdot per sempre, de 8 
a 24 h.

19  Santuari de Sant Josep de la Muntanya 
(av. Sant Josep de la Muntanya 25). Dijous 
19, festa de Crist Gran Sacerdot per sem-
pre, de 8 a 19 h.

19  Parròquia de Santa Maria del Remei (pl. 
Concòrdia 1). Dijous 19, festa de Crist Gran 
Sacerdot per sempre, de 15 a 19.30 h.

20  Parròquia de la Mare de Déu de Lourdes 
(c/ Sant Bru 87, Badalona). Divendres 20 
de maig, de 12 del migdia a les 20 h.

20-22  Associació Christifideles laici (c/ Consell 
de Cent 474, baixos). De les 20 h del di-
vendres 20 de maig, a les 8 h del matí 
del diumenge 22 de maig (dues nits inclo-
ses).

22  Parròquia Mare de Déu dels Àngels (c/ Bal-
mes 78 / València). Diumenge 22 de maig, 
solemnitat de la Santíssima Trinitat, de 10 
a 20.30 h.

23-24  Esclaves del Sagrat Cor de Jesús (c/ Mallor-
ca 234). Dilluns 23 i dimarts 24 de maig, 
a continuació de la missa de les 8.30 h 
fins a les 12.30 h, i de 19 a 20.30 h. A les 
20.15 h, rés de vespres.

23-25  Catedral de Barcelona (Capella de Santa 
Llúcia). Dilluns 23, dimarts 24 i dimecres 
25, de 14 a 17 h.

25-26  Parròquia de l’Esperit Sant (Trav. de Grà-
cia 407). De 6 del matí del dimecres 25 de 
maig, a les 22 h del dijous 26 (nit de dime-
cres a dijous inclosa).

27  Missioneres Germanes de Betània (c/ Alt 
Gironella 8, darrera Clínica Corachan). Di-
vendres 27 de maig, de 10 a 19 h. 

27  Parròquia de Sant Mateu (c/ del Carme 
28-30, Esplugues), de 9 a 21 h (a les 20 
h missa).

26-28   Parròquia de Maria Reina (Capella del San-
tíssim, av. d’Esplugues 103). Dijous 26, de 
15 a 22 h; divendres 27 i dissabte 28, 
de 9 a 21 h, tots dos dies. 

29  Parròquia de Santa Eulàlia de Provençana 
(c/ Santa Eulàlia 203, l’Hospitalet). Diumen-
ge 29 de maig, solemnitat del Corpus Chris -
ti, de 10 a 20 h.

17  Religioses Agustines (c/ Vallmajor 29 / 
Copèrnic). Diumenge 17 d’abril, a partir 
de la missa de les 11.30 h fins a la mis-
sa de les 20 h.

18-20   Oratori de Sant Felip Neri de Gràcia (c/ Sol 
8). Dilluns 18, dimarts 19 i dimecres 20, 
de 9 a 20 h tots tres dies.

18  Germanetes dels Pobres de Gràcia (c/ Sant 
Salvador 1 / Torrent de l’Olla 222), dilluns 
18 d’abril, de 17 a 19.30 h.

21  Parròquia de Sant Joan M. Vianney (c/ Mel-
cior de Palau 56, Sants). Dijous 21 d’abril, 
de 8 (missa) a 20 h. 

21  Oratori de la Divina Misericòrdia (c/ Flori -
da blanca 116, baixos). Dijous 21 d’abril, 
d’11 a 22 h.

21  Basílica de la Mare de Déu de la Mercè 
(pl. de la Mercè 1), dijous 21, de 13 a 19 h.

21  Parròquia de Santa Maria del Remei (pl. 
Concòrdia 1, les Corts). Dijous 21, de 15 a 
19.30 h.

22  Missioneres Germanes de Betània (c/ Bo-
navista 37, Cornellà). Divendres 22 d’abril, 
de 10.30 a 19.30 h.

22-24  Associació Christifideles laici (c/ Consell 
de Cent 474, baixos). De les 20 h del diven-
dres 22 d’abril a les 8 h del matí del diu-
menge 24 (dues nits incloses).

24  Religioses Agustines (c/ Vallmajor 29 / 
Copèrnic). Diumenge 24 d’abril, a partir de 
la missa de les 11.30 h fins a la missa 
de les 20 h.

24  Parròquia de Santa Eulàlia de Provença-
na (c/ Santa Eulàlia 203, l’Hospitalet). Diu-
menge 24 d’abril, de 18 a 19 h. 

25-27  Basílica de la Puríssima Concepció (c/ 
Aragó 299). Dilluns 25, dimarts 26 i dime-
cres 27 d’abril (M. D. de Montserrat), de 
les 7.30 a les 21 h, tots tres dies. 

25-28  Parròquia de Sant Miquel dels Sants (c/ 
Escorial 163). Dilluns 25, dimarts 26, di-
mecres 27 (M. D. de Montserrat) i dijous 
28, de 10 a 20 h tots quatre dies. 

28  Santuari de Sant Josep de la Muntanya 
(av. Sant Josep de la Muntanya 25). Di-
jous 28, de 8 del matí a la missa de les 
19.30 h.

28-29  Religioses Adoratrius d’Horta (c/ Salses 
12). De les 20 h del dijous 28 a les 20 h del 
divendres 29. 

29-1  Associació Christifideles laici (c/ Consell 
de Cent 474, baixos). De les 20 h del di-
vendres 29 d’abril a les 8 h del matí del 
diumenge 1 de maig (dues nits incloses).

30  Parròquia de la Immaculada (c/ Estronci 20, 
l’Hospitalet). Dissabte 30 d’abril, de 9 a 
21 h. Es clourà amb una missa solemne 
a les 20 h. 

Maig
1  Religioses Agustines (c/ Vallmajor 29 / Co -

pèrnic). Diumenge 1 de maig, a partir de la 
missa de les 11.30 h fins a la missa de les 
20 h.

2-4  Temple expiatori del Sagrat Cor del Tibida-
bo (t. 934 175 686). De 8 a 22 h el dilluns 
2 de maig, i de 8 a 21, el dimarts 3 i el di-
mecres 4.

5   Parròquia de Sant Joan Maria Vianney (c/ 
Melcior de Palau 56, Sants). Dijous 5 de 
maig, de 8.30 a 20 h.
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