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Adoració continuada al Santíssim Sagrament
a l’arxidiòcesi de Barcelona
es del 2005, Any de l’Eucaristia, l’Adoració Nocturna Femenina de Barcelona (ANFE), organitza l’Adoració continuada
al Santíssim Sagrament de quaranta hores, com una cursa
de relleus, entre parròquies, convents i centres de culte, en pregària magna i unànime prop de Jesús ressuscitat, en plena alegria pasqual. Cada any amb una intenció central: testimoniar el
misteri eucarístic, les vocacions, els sacerdots, la vida naixent,
els cristians perseguits... Enguany, emmarcada en la Missió Metròpolis i amb el lema «Amb l’Església», respon a la crida imperiosa dels nostres pastors a recristianitzar la nostra societat.
Tenim molt present que Crist aquí i avui és l’Eucaristia. I que
l’Eucaristia és «principi i projecte de missió: Quan s’ha fet la
veritable experiència del Ressuscitat... hom no pot retenir per si
sol la joia que ha tastat. El trobament amb Crist, aprofundit contínuament en la intimitat eucarística, suscita en l’Església i en cada cristià la urgència de testimoniar i d’evangelitzar» (ND, 24).
Davant la situació actual, propera i mundial, en la qual predomina l’objectiu de lluitar contra Déu per extirpar-lo del cor de l’home; quan les paròdies i els atacs al cristianisme, els insults a
Jesús, a la Verge Maria, al Papa... en les formes més infamants,
han deixat de ser incidents aïllats i s’esdevenen tristament a la
nostra ciutat; quan pràcticament el món sencer està en guerra
i es denigra la dignitat de les persones en graus aterridors; quan

D

es pretén destruir l’Església —el Cos místic de Jesús— establint
una dicotomia entre el poble de Déu i la jerarquia; quan és una
constatació incontestable l’estratègia del fonamentalisme laicista i l’anticristianisme que envaeix la nostra societat; i això a
través del paorós crim de l’avortament generalitzat, la corrupció
d’infants i joves, la reenginyeria social i «l’última rebel·lió de la
creatura contra la seva condició de creatura», com ha qualificat Benet XVI la ideologia de gènere, és a dir, renegar de la pròpia essència...
Quant tot això és una realitat aclaparadora que, pel costum, acaba essent imperceptible o acceptada, el Sant Pare Benet XVI ens
apressa a recomençar des de l’Eucaristia. I ens diu que el renaixement de l’adoració eucarística, el «punt neuràlgic de la vida de
fe», és la seva «gran alegria i esperança».
Apleguem-nos, doncs, tots els barcelonins prop de Jesús ressuscitat amb el cor i les mans alçades. Ell és la nostra única esperança!
Que la Mare de Déu de la Mercè, a qui hem confiat, any rere any,
aquesta pregària unànime i fervent de l’Església de Barcelona,
ens ajudi a «perseverar en l’amor de Crist» (Jn 15,9), per tal que
ell ens renovi íntimament i siguem ferment de renovació del món
sencer.
Adoració Nocturna Femenina de Barcelona (ANFE)

ANFE Secció de Barcelona
C/ Aragó, 268, pral. 2a
08007 Barcelona

Quaresma de 2012
Als Srs. Rectors de Parròquies i centres públics de culte

Benvolguts:
Seguint el que ja és una bonica tradició a la nostra ciutat, durant el temps de Pasqua, em
permeto amb aquestes línies animar-vos a planificar la vostra participació en les Quaranta
Hores.
Cada comunitat veurà, segons les seves possibilitats reals, amb quin grau hi participa. Totes
les opcions són benvingudes i ajudaran a enriquir la pregària que tota l’Església a Barcelona
farà davant del Senyor sagramentat. En el marc de la Missió Metròpolis que tot just hem
engegat pot ser un testimoni preciós el poder oferir un espai de pregària privilegiat a tots
els qui s’apropen als nostres temples.
Tot agraint-vos el vostre esforç per dur a terme una iniciativa tan bonica i profitosa per a la
nostra vida espiritual comunitària i personal, us convido a considerar aquesta proposta que
us fem des d’ANFE.
Per a qualsevol qüestió sobre aquest tema, us podeu dirigir a na Mercè Morer, presidenta
local de l’ANFE de Barcelona. Telèfons: 93 215 29 42 - 669 28 64 54. E-mail: mmorerv@
yahoo.es.
Fraternalment,
P. Víctor Barrallo C.O.
Consiliari diocesà d’ANFE
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Calendari de l’adoració continuada al Santíssim Sagrament
durant el temps pasqual i fins al Corpus Christi
(12 d’abril - 10 de juny)
ABRIL

27

Oratori de la Santa Faç, c/ Jonqueres, 15, pral. 1a. Divendres 27, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h.

12-14 Església del Santíssim Sagrament, c/ Aragó, 268. TORN
INICIAL. Dia 12 d’abril, dijous de l’Octava de Pasqua: missa solemne a les 18 h, exposició i processó amb el Santíssim, que restarà exposat fins a les 10 h del dissabte
14. Finalitzarà amb el rés de Tertia i benedicció solemne.

28

Parròquia de la Immaculada, de l’Hospitalet, c/ Estronci, 20 (L5 - Can Boixeres). Dissabte 28 d’abril, de 9 a
21 h.

29

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

30-1

Oratori de Lumen Dei, c/ Xuclà, 19. De les 8 h del dilluns
30 d’abril a les 24 h del dimarts 1 de maig.

12

Cripta de la Basílica de la Sagrada Família, c/ Provença, 450. Dijous 12, a continuació de la missa de les
20.15 h, fins a mitjanit.

14-16 Religioses Adoratrius d’Horta, c/ Salses, 12. De les 10 h
del dissabte 14 a les 2 h de la matinada del dilluns 16
d’abril.

MAIG

16-18 Oratori de Sant Felip Neri de Gràcia, c/ Sol, 8. Dilluns
16 i dimarts 17: de 8 a 21 h, i dimecres 18: de 8 a 20 h
(més dues hores la Congregació en privat).

2-5

Parròquia de Sant Miquel dels Sants, c/ Escorial, 163.
Dies 2, 3, i 4 (dimecres-divendres) de maig, de 10 a 20 h,
i dissabte 5, de 10 h a 1 de la matinada del 6.

19

Santuari de Sant Josep de la Muntanya, av. Sant Josep
de la Muntanya, 25. Dijous 19 d’abril, de 7 a 19 h.

3

Parròquia de Sant Joan Maria Vianney, c/ Melcior de Palau, 56. (Sants). Dijous 3 de maig, de 8 (missa) a 20 h.

19

Parròquia de Sant Joan Maria Vianney, c/ Melcior de Palau, 56. (Sants). Dijous 19 d’abril, de 8 (missa) a 20 h.

3

Parròquia de Santa Maria del Remei, pl. Concòrdia, 1
(L3 - Les Corts). Dijous 3 de maig, de 9 a 19 h.

19

Parròquia de Santa Maria del Remei, pl. Concòrdia, 1
(L3 - Les Corts). Dijous 19 d’abril, de 9.30 a 19 h.

4

20

Missioneres Germanes de Betània, c/ Alta Gironella, 8
(darrera la Clínica Corachan). Divendres 20 d’abril, de 10
del matí a 19 h.

Germanetes dels Pobres, pl. Tetuan, 45. Divendres 4 de
maig, a continuació de la missa de les 12.30 h, fins a
les 19 h.

4

Parròquia de Sant Agustí, pl. Sant Agustí, 2, amb col·laboració de l’Apostolat de la Divina Misericòrdia. Divendres 4 maig, de 16 a 22 h.

5-7

Religioses Adoratrius d’Horta, c/ Salses, 12. De les 9
h del matí del dissabte 5 de maig a la 1 de la matinada
del dilluns 7.

7-9

Temple expiatori del Sagrat Cor del Tibidabo. Telèfon
934 175 686. Dilluns 7 de maig, de 8 a 20 h, i dimarts 8
i dimecres 9, de 8 a 22 h.

10

Parròquia de Sant Joan Maria Vianney, c/ Melcior de Palau, 56. (Sants). Dijous 10 de maig, de 8 (missa) a 20 h.

10

Parròquia de Sant Joan d’Àvila, Rbla. Prim, 252. Dijous
10 de maig, de les 8 del matí a les 24 h.

11

23-25 Seminari Conciliar de Barcelona. S’uneix a aquesta adoració i pregària eucarística els dijous, de 20 a 21 h.

Parròquia de Sant Isidre Llaurador, de l’Hospitalet,
c/ Aprestadora, 3. Divendres 11 de maig, de 11 a 20 h.
I divendres 15 de juny, de 10 a 20 h.

23-25 Parròquia de Sant Llorenç, c/ Entença, 109-111. S’uneix a aquesta adoració i pregària eucarística els dijous,
de 20 a 21 h.

12-14 Capella Marcús (Fills de l’Església), c/ Carders, 4 (cantonada Montcada). Dissabte 12 i diumenge 13 de maig,
de 8 a 22 h, i dilluns 14, de 8 a 20 h.

24

Parròquia de Sant Francesc de Pàola, c/ Ramon Turró,
324-330 (L4 - Selva de Mar). Dimarts 24 d’abril, de 9 a
20 h (a les 19 h, reserva solemne i missa).

15

26

Parròquia de Sant Joan Maria Vianney, c/ Melcior de Palau, 56. (Sants). Dijous 26 d’abril, de 8 (missa) a 20 h.

27

Esclaves del Sagrat Cor de Jesús, c/ Mallorca, 234. Divendres 27 d’abril, a continuació de la missa de les 9 h,
fins a les 12.30 h, i de 19 a 20.30 h.

20-22 Associació Christifideles laici, c/ Consell de Cent, 474,
baix. De les 20 h del divendres 20 d’abril, a les 8 h del
matí del diumenge 22.
22

Religioses Agustines, c/ Vallmajor, 29 - Copèrnic. Diumenge 22 d’abril, a par tir de la missa de les 11.30 h
fins a la missa de les 20 h.

23-25 Parròquia de Sant Carles Borromeu, c/ Sant Lluís, 89
(entre Escorial i Pi Margall). Dilluns 23, dimarts 24 i dimecres 25, de 8 a 21 h tots tres dies, més una hora en
privat.
23-25 Parròquia de Santa Maria de Jesús de Gràcia, c/ Sant
Pere Màrtir, 5. S’uneix aquesta adoració continuada tots
els dijous, de 18 a 19.15 h.

Parròquia de Santa Agnès, c/ Sant Elies, 23. Dimarts
15 maig, de 8.30 a 22 h.

16-18 Parròquia de Sant Fèlix Africà, c/ Ramon Trias Fargas, 21.
Dimecres 16, dijous 17 i divendres 18 de maig, de 9 a
20 h. tots tres dies.
17

Parròquia de Mare de Déu de la Medalla Miraculosa,
c/ Consell de Cent, 110 (Calàbria/Rocafort). Dijous 17,
Sant Pascual Bailón, de 8 a 24 h.
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17

Parròquia de Sant Joan Maria Vianney, c/ Melcior de Palau, 56. (Sants). Dijous 17 de maig, de 8 (missa) a 20 h.

17

Parròquia de Santa Maria del Remei, pl. Concòrdia, 1
(L3 - Les Corts). Dijous 17, de 9.30 a 19 h.

19

FULL DOMINICAL
JUNY

1

Germanetes dels Pobres, pl. Tetuan, 45. Divendres 1 de
juny, a continuació de la missa de les 12.30 h, fins a les
19 h.

Esclaves del Sagrat Cor de Jesús, c/ Mallorca, 234. Dissabte 19 de maig, a continuació de la missa de les 9 h,
fins a les 12.30 h, i de 19 a 20.30 h.

1

Parròquia de Sant Agustí, pl. Sant Agustí, 2, amb la collaboració de l’Apostolat de la Divina Misericòrdia. Divendres 1 de juny, de 16 a 22 h.

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

2

21-22 Missioneres del Santíssim Sagrament, c/ Aribau, 290.
De 8 h del dilluns 21 de maig a les 8 h del dimarts 22.

Esclaves del Sagrat Cor de Jesús, c/ Mallorca, 234. Dissabte 2 de juny, a continuació de la missa de les 9 h, fins
a les 12.30 h, i de 19 a 20.30 h.

3

22-23 Missioneres del Santíssim Sagrament, passatge Camps
Elisis, 8. De 8 h del dimarts 22 de maig a les 21.30 h
del dimecres 23. Hora santa a les 20.30 h.

Parròquia de Mare de Déu dels Àngels, c/ Balmes, 78, cantonada València. Diumenge 3, solemnitat de la Santíssima Trinitat, de 9 a 21 h.

4

Parròquia de la Mare de Déu del Mont Carmel, c/ Santuari, 116. Dilluns 4 de juny, de 9 a 21 h.

4

Parròquia de Santa Eulàlia de Provençana, c/ Santa
Eulàlia, 203 (L1 - Santa Eulàlia i Torrassa), dilluns 4, de
10 a 20 h.

20

22-23 Parròquia de Santa Joaquima de Vedruna, c/ Sant Hermenegild (cap. Santíssim, c/ de la Gleva, 25). Des de les
9.30 h del dimarts 22 de maig a 24 h del dimecres 23
(nit del dimarts inclosa).
24

Santuari de Sant Josep de la Muntanya, av. Sant Josep
de la Muntanya, 25. Dijous 24 de maig, de 7 a 19 h.

4-6

Catedral de Barcelona, a la capella de Santa Llúcia, dilluns 4, dimarts 5 i dimecres 6, de 14 a 17 h.

24

Parròquia de Sant Joan Maria Vianney, c/ Melcior de Palau, 56. (Sants). Dijous 24 de maig, de 8 (missa) a 20 h.

5

25

Missioneres Germanes de Betània, c/ Bonavista, 37 Cornellà (L5 - Gavarra). Divendres 25 de maig, de 10.30
a 19.30 h.

Esclaves del Sagrat Cor de Jesús, c/ Mallorca, 234.
Dimar ts 5 de juny, a par tir de la missa de 9 fins a les
12.30 h, i de 19 a 20.30 h.

5

Oratori de la Santa Faç, c/ Jonqueres, 15, pral. 1a. Dimarts 5, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h.

26-27 Parròquia de la Puríssima Concepció, c/ Aragó, 299. De
les 7 del matí del dissabte 26 de maig, a les 23 h del
27, diumenge de Pentecosta. Hores nocturnes a la capella Montserrat (c/ Roger de Llúria, 70 b).

6-7

Parròquia de Sant Francesc Xavier, pl. Sant Francesc
Xavier, 21 (Turó de la Peira). De les 6.30 h del matí del
dimecres 6, a 22.30 h del dijous 7 (nit del dimecres inclosa).

28

Esclaves del Sagrat Cor de Jesús, c/ Mallorca, 234. Dilluns 28 de maig, a continuació de la missa de les 9 h,
fins a les 12.30 h, i de 19 a 20.30 h.

7

Parròquia de Sant Joan Maria Vianney, c/ Melcior de Palau, 56. (Sants). Dijous 7 de juny, de 8 (missa) a 20 h.

28

Oratori de la Santa Faç, c/ Jonqueres, 15, pral. 1a. Dilluns
28 de maig, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h.

7

Parròquia de Santa Maria del Remei, plaça Concòrdia, 1 (L3 - Les Corts). Dijous 7 de juny, de 9 (missa) a
19 h.

8-10

Parròquia de Maria Reina —capella del Santíssim—,
av. d’Esplugues (aut. 63, pl. Universitat, parada després
de la Creu de Pedralbes). Del divendres 8 a les 20.30 h
(Vespres), al diumenge 10 — Corpus Christi — a les
10.30 h (després de Laudes).

29-30 Religioses Adoratrius d’Horta, c/ Salses, 12. De les 9 h
del matí del dimarts 29 de maig a la 1 de la matinada del
dimecres 30.
31

Parròquia de Sant Joan Maria Vianney, c/ Melcior de Palau, 56. (Sants). Dijous 31 de maig, de 8 (missa) a 20 h.

VIGÍLIA DE CORPUS CHRISTI
Parròquia de la Mare de Déu del Àngels
c/ Balmes 78 (cantonada València)
9 de juny, de 22 a 24 hores
Celebració solemne de l’Eucaristia i adoració al Santíssim Sagrament,
amb el rés de l’Ofici de lectures i oració personal.
Comiat a la Mare de Déu.
Organitzada per ANE i ANFE, conjuntament amb la comunitat parroquial.
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