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Mare i Patrona de Barcelona
Aquests dies celebrem amb goig i estimació filial 
les festes de la Mare de Déu de la Mercè, patro-
na de Barcelona. Enguany recuperarem la tradi-
cional processó que aquest diumenge, dia 18, a 
les 18:30 h sortirà de la seva basílica fins a la 
Catedral, on hi tindrà lloc la santa missa. També 
el dia 24 de setembre, a les 10:30 h, hi haurà la 
Missa Major a la seva basílica, presidida pel Car-
denal Omella i conce-
lebrada pels bisbes de 
les diòcesis de Sant 
Feliu de Llobregat i de 
Terrassa, ja que la 
Mare de Déu de la 
Mercè és, també, la 
patrona de la Provín-
cia eclesiàstica de 
Barcelona, que aplega 
aquests tres bisbats.  

Tots coneixem la de-
voció que Antoni 
Gaudí tenia a Santa 
Maria, 
de la Mercè hi dedica 
una de les capelles 
del claustre, en aquest 
cas a la banda de la 
façana de la Passió. La 
Patrona de Barcelona 
també hi té  dedicat 
un vitrall al bell mig 

 rosassa del cos-
tat de la façana del 
Naixement. Val la pena recordar que un dels 
grans consellers d en Bocabella i de Gaudí fou el 
Pare Rodríguez, aleshores superior general dels 
mercedaris. Durant molts anys la Sagrada Família 
va tenir una capella de la Mare de Déu de la 
Mercè que, com recordareu, estava situada bai-
xant a la Cripta a mà dreta. Tot posa de manifest 
un clar lligam entre la basílica de la Sagrada Fa-
mília y la patrona de la nostra ciutat.  

En aquesta història, la providència, que no la 
casualitat, ha fet que en el cartell oficial de 

 les festes de la 
apare-

guin al fons les torres de la Sagrada Família. En 
ador, 

esmenta algunes idees que ens poden fer refle-
xionar: «La Mercè és una festa, però també una 
sastre que cus i recús les vides dels barcelo-
nins». Molt proba cap in-

tenció religiosa quan fa 
aquesta afirmació, però 
aquest sentit de la Mare de 
Déu que travessa les nos-
tres vides ens ha de fer 
pensar en els títols que 
donem a la Mare de Déu 
de la Mercè en el cant dels 
goigs: «Mare i Patrona». I 

Mercè uneix una genera-
e-

güent». No podem deixar 
de pensar en la transmis-
sió de la devoció filial a la 
Mare de Déu de la Mercè 
que generació rere gene-
ració ha anat propagant-
se a la nostra ciutat.  

La Mare de Déu de la Mer-
cè i la Sagrada Família són 
dos símbols iconogràfics, 
mundialment reconeguts, 
que a nosaltres ens arrelen 
a la nostra ciutat i al visi-

tant li fan visible i identificable Barcelona. Sovint, 
però, aquestes dues imatges barcelonines no 
són prou respectades ni reconegudes i se les 
intenta ignorar, amb el que això comporta de 
pèrdua de les arrels i de la identitat pròpia. 

Per això, un any més elevem confiadament i 
decididament la nostra pregària amb tot el cor: 
«Princesa de Barcelona, protegiu vostra ciutat!» 

Mn. Josep M. Turull, el vostre rector 
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Nova destinació del 
seminarista Pau Camacho 

Dins del pla de formació per esdevenir sacer-
dot, el seminari té previst que els candidats 
puguin conèixer ben de prop realitats parro-
quials i pastorals diferents de la diòcesi. Per 
això, ara fa uns anys, en Pau Camacho, natu-
ral de Les Planes de Barcelona, va ser destinat 
a la Sagrada Família com a seminarista (pri-
mer del seminari menor i després del semi-
nari major). Ara el Seminari ha cregut oportú 
que continuï la seva formació pastoral a la 
parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina (plaça 
de Virrei Amat). 
Li agraïm tota la dedicació que ha tingut en-
tre nosaltres i li desitgem que li sigui molt 
profitosa aquesta nova etapa. 

acomiadarem comunitàriament de la Sa-
grada Família 
missa de les 8 del vespre.  

 

Qui vulgui entrades per a aquesta celebració, 
les pot demanar també a la secretaria de pas-
to s-
patx parroquial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

 

Confessions Abans de les misses i sempre que hi hagi sacerdot disponible. 

Pregària del Rosari Cada dia a les 19:15 h. 

Adoració 
eucarística 

Dijous, de 20:30 a 21:30h (el segon dijous de mes, de 20:30 a 22:30 h) 

Despatx parroquial Dilluns, dimecres i divendres, de 18 a 20h. 

Càritas 
Assistent social 

Telefonar al 933.441.650, de dilluns a divendres, de 8 a 14 h 

Diàlegs per a 
promesos 

Dilluns al vespre durant cinc sessions, o diumenges al matí durant tres sessions, cada mes. 


