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Som al temps de la Creació 
El primer dia de setembre hem iniciat 
l anomenat «Temps de la Creació», que es pro-
longarà fins a e, festa de Sant Fran-

temps llarg en el que totes les 
confessions cristianes, catòlics, ortodoxos i pro-
testants, pregarem i reflexionarem conjunta-
ment per tenir una major cura de la Creació, que 
és  que ha regalat a la humanitat.  

El lema : «Escolta la veu de la crea-
ció». El Papa Francesc, en el seu missatge per 
aquest període, ens parla de dues veus de la 

atents. La pri-
mera, en paraules del Papa, és «el cant dolç de 
la creació que ens convida a estar atents a la 
presència de Déu en el món» en el que «torna-
rem a pregar en la gran catedral de la creació, 
gaudint del grandiós cor còs
criatures que canten, com Franc s, 
Lloat sigueu, Senyor, amb totes les criatures . 

Es tracta del mateix cor de la natura que Antoni 
 en reflectir a la façana del Nai-

xement, en la qual els homes, animals, vegetació 
i estels canten la Glò
és la Paraula de Déu i per qui tot fou creat. 

El segon crit però, no és tan feliç. El Papa ens 
recorda també que «la germana terra clama a 
mercè dels excessos consumistes, gemega i 
suplica que aturem els nostres abusos», com ho 
fan també els pobles més desafavorits i que són 
els més vulnerables a les conseqüències de se-
queres, inundacions, huracans, i altres catàstro-
fes naturals que el canvi climàtic ha agreujat. 

Però Francesc ens recorda que no només són 
els pobles llunyans els qui ho pateixen. A casa 
nostra mateix hem patit aquest estiu una calor i 
una sequera extrema. Els nostres fills mes joves, 
ens diu el Papa Francesc, clamen «amenaçats 
per un egoisme miop i reclamen amb ansietat 
que els adults fem tot el possible per evitar o 
almenys limitar el col·lapse dels ecosistemes del 
nostre planeta».  

Una de les activitats que es realitzaran durant 
aquest temps a la basílica de la Sagrada Família, 

en la qual Antoni Gaudí va privilegiar la natura 
per expressar la Glòria del Creador en tots els 
indrets possibles, seran unes visites catequèti-
ques mostrant l estima que Gaudí tenia per la 
creació. Unes visites que acabaran amb una pre-
gària ecumènica a la cripta. Per participar-hi cal 
inscriure s prèviament en l enllaç que trobareu al 
web: https://esglesia.barcelona/actualitat/torna-
el-temps-de-la-creacio/, on hi ha també més 
informació. Serà una bona ocasió per aprofundir 

en aquest «Temps de la Creació» i pregar amb 
nfessions cristia-

nes ja que el mateix Papa ens convida a penedir-
nos del mal que hem fet col·lectivament a la 
natura i ens recorda que «com a persones de fe, 
sentim la responsabilitat de conversió que re-
quereix crear un dinamisme de canvi durador», 
«convertint els models de consum i producció, 
així com un estil de vida, més respectuós amb la 
creació i amb un desenvolupament humà inte-
gral de tos els pobles». 

Després de tornar de vacances, en les que majo-
ritàriament hem pogut gaudir de diversos racons 
preciosos de la creació, nosaltres, feligresos de 
la Sagrada Família, en la qual tot ens parla de la 
natura creada per Déu, som convidats especial-
ment a començar aquest curs amb peu fort i 
canviar el nostre cor i, tant de bo, com Antoni 
Gaudí, sapiguem veure «en la llum del sol, la 
llum de Déu», que il·luminarà la nostra conversió 
personal i col·lectiva, i que, com sant Francesc 

s, aprenguem a pregar amb la natura, tot 
exclamant: «Lloat sigueu, oh Senyor nostre, per 
la germana terra!» 

Mn. Josep M. Turull, el vostre rector 

https://esglesia.barcelona/actualitat/torna-el-temps-de-la-creacio/
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Inscripcions a la cate-
quesi de primera comu-

nió i de confirmació 
 

Des del dilluns 2 està obert el perío-

tant de primera comunió com de confirmació. 
Les inscripcions es podran fer en el despatx 
par e-
cres i divendres, de 18 a 20 h). 

o-
munió cal estar cursant almenys el tercer curs 
de primària. La durada de la preparació és de 
dos cursos. 

cal cursar almenys el tercer curs de la ESO. 

Dimensió internacional 
de les misses a la cripta 

Aquests dies finals de vacances, molta gent de 
la parròquia encara és fora del barri per tenir 
uns dies de descans i per això tampoc no po-
den parti
molts pelegrins creients participen en les mis-

hi celebren.  

Per això les celebracion e-
gueixen tenint un to més internacional com a 

ns uneixen venint 
de fora, i es farà de manera més explícita en-
cara en la missa dominical de les 10:30 h, en 
la que la participació de pelegrins estrangers 
és més notable. 

Salvem el Cor Jove! 

Jove del Temple de la Sagrada Família. Divuit 
anys després, aquells joves ja no som tan joves i 

les diverses situacions familiars i laborals han difi-
cultat a molts dels membres el poder continuar 

cantant. Degut a aquesta situació, a 
comptem amb prou cantaires per seguir enda-

 

És per això que necessitem la teva ajuda. Tant si 

Cor Jove és el teu lloc. Necessitem un grup 

cantar i passar-ho tan bé com ens ho hem passat 

i amistat. 

 

Si vols venir, contacta amb nosaltres en el 
660176869 (Àlex) 

¡Salvemos el Cor Jove! 
En el año 2004, un grupo de jóvenes fundamos 
el Cor Jove del Temple de la Sagrada Família. 

Dieciocho años después, aquellos jóvenes ya no 
somos tan jóvenes y las diferentes situaciones 
familiares y laborales han dificultado a muchos 

de los miembros el poder seguir cantando. Debi-
do a esta situación, a día de hoy no contamos 

con suficientes cantantes para continuar adelante 
con la entidad. 

Es por ello que necesitamos tu ayuda. Tanto si 
sabes cantar como si tienes ganes de aprender, el 
Cor Jove es tu sitio. Necesitamos un grupo entre 
diez y quince chicos y chicas con ganas de can-
tar y de pasarlo tan bien como lo hemos pasado 

nosotros este montón de años llenos de música y 
amistad. 

¡Te esperamos! 

Si quieres venir, contacta con nosotros en el 
660176869 (Álex) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaris  Parroquials 
Misses Dissabte Diumenges i festes de precepte Feiners 

Basílica de la  
Sagrada Família 

 9h Missa internacional  

Cripta de la  
Sagrada Família 

9h castellano 

20h català 

10:30h català 

11:45h castellano  13h català, 

18:30h català  20h castellano 

9h castellano 

20h català 

 18:30h castellano   


