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Construir el futur amb els migrants 
Aquest darrer diumenge del mes de setembre 
celebrem la 108ª Jornada Mundial del migrant i 
el refugiat, i el Papa Francesc ens convida a re-
flexionar sobre la situació dels nostres germans 
que arriben a casa no  
oportunitats de vida millors que en el seus paï-

polítics, fam, desastres ecològics, i malaurada-
ment, sovint, persecució religiosa.  

La mirada que, en el seu missatge, ens invita a 
viure el Sant Pare, és una mirada inclusiva. El 
migrant, el refugiat, no ens és algú aliè, sinó que, 
com nosaltres, forma part del projecte del Se-

Regne de Déu. El Papa 
Francesc ens diu: «Ningú 
ha de ser exclòs. El projecte 
de Déu és essencialment 
inclusiu i situa en el centre 
els habitants de les perifèri-
es existencials. Entre ells hi 
ha molts migrants i refugi-
ats, desplaçats i víctimes 
del tràfic de persones. És 
amb aquests amb qui Déu 
vol edificar el seu Regne. La 
inclusió de les persones més necessitades és 
una condició necessària per tal que obtinguem 
la plena ciutadania del cel». 

La Sagrada Família també va ser migrant i refugi-
ada, fugint a Egipte quan Herodes volia matar 
Jesús, anunciat com a Rei del jueus. Com tots 
sabeu, aquesta escena la tenim reflectida en la 
façana del Naixement i, certament, en aquesta 
casa, la presència de migrants és força reeixida, 

iumenges al 
vespre i en diversos àmbits de la pastoral. La 
Sagrada Família és un temple obert a tots ells, 

a manera, i el mateix Papa 
Francesc ens convida a «reconèixer el valor del 

 presidit per la 
justícia». El Papa ens convida també a reconèi-
xer el seu valor «fonamental per al creixement 

social i econòmic de la nostra societat». I ens 

gran repte, però també una oportunitat de crei-
xement cultural i espiritual», en acollir, en la di-
versitat, els seus costums i tradicions. 

, el 
dijous dia 21, tingué lloc a la basílica la celebra-

junts en la diversitat», que agrupa catòlics resi-
omell de països de Sud-

Amèrica i Àfrica, així com italians, francesos, 
alemanys, xinesos, polonesos, filipins, i els gre-
co-catòlics ucraïnesos. Tots ells, amb els preve-

res, tam i-
ons, que els acompanyen i 
atenen espiritualment, assis-
tiren a la celebració presidi-
da pel bisbe auxiliar, Mons. 
Javier Vilanova.  

Al final de la celebració, i en 
sintonia amb al missatge del 
Papa, el P. Luigi, de la co-
munitat italiana, en nom de 
tots, manifestà: «Gràcies, 
Església de Barcelona, per 

acollir-nos i perquè avui ja no ens sentim més 
forans, sinó membres del poble de Déu que ca-
mina en aquesta diòcesi, agermanats els uns als 
altres, formant un sol poble de germans». 

Al final de la celebració, a les escales del carrer 
de la Marina, hi hagué un moment molt emotiu 
en el que els cors de la comunitat ucraïnesa 
greco-catòlica de Barcelona i un cor de refugi-
ats ucra oferiren un petit 
concert per la pau. La paraula «Pau» apareixia 
ben il·luminada a la façana de la basílica.  

Preguem el Senyor que ens concedeixi que la 
diversitat mai no sigui un motiu ontament, 
sinó lloc de trobada entre germans, i no oblidem 
mai que Abraham, el nostre pare en la fe, fou 
també un «arameu errant» (Deuteronomi 26,5). 

Mn. Josep M. Turull, el vostre rector 
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Relleu al capdavant 
de la Coral Canticela 

Després de trenta-tres anys com a director de 
la Coral Canticela, en Gabriel Miralles Güell 
passa la batuta al Francesc Poquet Crespo. Ha 
estat un llarg període en el qual la coral ha 

sortir ben airosa. 

Li agraïm ben de cor tota la dedicació, encert i 
constància que ha tingut i li desitgem que li 
vagi molt bé en aquesta nova etapa i en la tas-
ca de direcció coral que seguirà exercint i en la 
que ha mostrat amplament les seves capaci-
tats. 

La Coral Canticela està oberta a tot aquell qui 
tingui ganes de gaudir cantant. Assaja els di-
mecres al vespre i participa amb els seus cants 
en diverses misses a la cripta de la Sagrada 

coral@canticela.com. 

 

 
Celebració de  la festa de  

 

 

, 
«Les ànimes petites», 

que cada primer dissabte de mes participen en la 
m
apostòlica, en què s hi inclou el rosari. 

Enguany, la festa de Santa Teresita 
pri

devots de la Santa que hi ha a Barcelona i voltants 
per demanar la seva intercessió i el seu mestratge 
com a doc  

Se celebrarà la missa a les 9 h del matí i després es 
e-

dicció i repartiment de les roses. La celebració és 
oberta a tothom qui hi vulgui participar. 

Catequesis  
de primera comunión 

para chicos/as mayores 
Ha surgido un grupo de chicos y chicas de 
11 años de edad que se van a preparar es-
pecíficamente para la primera comunión. Si 
alguno más está interesado a participar en 
él, puede dirigirse a la secretaría parroquial. 

Catequesis  
de confirmación 

Está a punto de empezar el grupo de cate-
quesis de confirmación con chicos y chicas 
de 14 años. Los jóvenes que quieran prepa-
rarse para recibir este sacramento, pueden 
dirigirse a la secretaría parroquial. 

Necessitem catequistes 
Enguany també hi ha hagut un gran nom-

e-
quesi i això ha fet que ens calguin més 
catequistes. Si algú vol fer aquest servei, li 
estarem molt agraïts. Es pot posar en con-
tacte amb la secretaria parroquial. 

Inici de les activitats  
habituals del curs pastoral 

Aquests dies es van posant en marxa les diverses 
activitats pastorals i culturals de la parròquia que 

un full parroquial perquè les pugueu conèixer. 
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