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Pere ens ha visitat! 
Aquest proper dilluns, 7 de novembre, 
quarantè aniversari de la visita que el Papa Sant 
Joan Pau II va fer a la Sagrada Família de 
Barcelona. Per recordar aquesta efemèride el 
cardenal Joan Josep Omella ha presidit aquest 
matí de diumenge la missa internacional a la 
Basílica, amb una presència important de 
polonesos residents a Barcelona, acompanyats 

els cònsols, i els capellans de 
Polònia que atenen els seus germans a casa 
nostra. La providència, que sempre treballa silent 
però efectiva, féu que, també un 7 de novembre 
de 
Barcelona per dedicar al culte a Déu la Sagrada 
Família, atorgant-li el títol de basílica menor, títol 
que uneix encara més el 
Temple al Sant Pare. 

dotzè aniversari de la 
dedicació del temple per tal 
que aquest fos, cada cop 
més, un lloc de culte i 
pregària a glòria de Déu.  

Sant Joan Pau II, en la seva 
al·locució abans de 

Naixement, on també ho 
faria anys després el Papa 
Benet XVI, digué: «Visitant aquest temple de la 
Sagrada Família, tan estimat per a vosaltres, i 
també Montserrat, tinc la joiosa impressió de 
respirar la genuïna religiositat cristiana tan 
arrelada a la vostra terra i sempre viva en les 
seves manifestacions  que dóna fermesa a 

at Comtal i tota 
Catalunya». El successor de Pere ens recordà les 
arrels cristianes de la nostra terra, que ha 
produït, al llarg dels temps, tants fruits de 
santedat, i ens evocava així les paraules 
atribuïdes al bisbe Torras i Bages: «Catalunya 
serà cristiana o no serà». 

Sant Joan Pau II ens refermà en la fe fent 
memòria del sentit de la Sagrada Família com a 
model de cristians compromesos i llars 
cristianes: «Aquest temple, encara no acabat, 

recorda per la seva solidesa, el principi que una 
església no és només una construcció, sinó que 
es una construcció feta amb pedres vives. Que 
sigui model 
esglésies domèstiques  i escola de seguiment 

de Crist».  

Anys després, el Papa Benet XVI, en dedicar la 
basílica al culte diví, també recorregué a aquesta 
mateixa imatge emprada pel seu predecessor: 
«En dedicar aquesta església a la glòria i lloança 
de Déu, anhelem que tots els que s
siguin pedres vives  

 

-arquebisbe de Barcelona, 
Narcís Jubany, manifestà en la seva benvinguda 

al Sant Pare que «és un goig 
per l arxidiòcesi de Barcelona 
rebre per primer cop el 
successor de Pere, ell que és 
el vincle i fonament visible de 
la comunió en la unitat i en la 
catolicitat, que ens confirma i 
referma en la fe veritable que 
hem rebut dels nostres 
avantpassats». 

Som, per tant, hereus de la fe 
rebuda per la tradició de 

ls primers 
pares i que arriba a casa nostra, probablement 
de mans del mateix Sant Pau, i les paraules dels 
pontífex que ens han visitat ens uneixen encara 
més a la veritat de les arrels de la fe que 
professem. Altrament, no hi ha dubte que la 
basílica de la Sagrada Família, com a Santuari 
Internacional, 
trenada amb «gent de tota tribu, llengua poble i 
nació» (Ap 5,9). Tot plegat ens mena a tots 
nosaltres a viure amb una gran responsabilitat el 

, 
icona universal, no només de la nostra ciutat, 
sinó sobretot de la Fe en Crist. Que, 
de Jesús, Maria i Josep, en siguem dignes 
mereixedors i hereus, refermats en la fe pels 
successors de Pere! 

Mn. Josep M. Turull, el vostre rector 
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Missa  Familiar 
Dissabte ,12 de novembre, a les 20:00 h 

Seguint amb la participació dels infants i pares 
de la catequesi de preparació per a la primera 
comunió, el proper dissabte, a les 20 h, aquests 
intents, a més de participar en l eucaristia, tam-
bé rebran de manera significativa el Pare nos-
tre , per tal que aquesta pregària els acompanyi 
al llarg d aquesta catequesi i de tota la vida. 

És una eucaristia en la que s hi poden trobar 
també molt a gust altres infants de les famílies 
de la parròquia. 

Agraïment doble a 

Catequistes i Portants 
Agraïm ben de cor als fidels que han respost a 
la crida per a fer de catequistes i per a participar 
en el grup de portants del Sant Crist. Gràcies a 
ells hem pogut assumir tots els infants que ens 
han sol·licitat fer la catequesi de primera co-
munió, i hem pogut enfortir el grup de por-
tants. Encara està oberta la possibilitat d afegir-
se a aquest darrer grup, que va preparant-se 
amb temps per a la celebració del Divendres 
Sant de l any que ve. 
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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   

 


