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La Comunitat Pastoral de la Sagrada Família
El 9 de novembre passat, el Cardenal Joan 
Josep Omella va publicar el decret de 
constitució de la Comunitat Pastoral de la 
Sagrada Família, formada per les parròquies del 

Esperit 
Sant, la Sagrada Família, Sant Oleguer, la Mare 
de Déu del Roser i Sant Ignasi de Loiola.  

Però, què es  Fa 
anys que el consell episcopal, els consells 
pastorals i arxiprestals i les trobades de preveres 
i diaques, han anat madurant el projecte de com 

Barcelona, per atendre més acuradament els 

del segle XXI. Les 
Comunitats Pastorals (ja 

 en marxa) 
volen ser una resposta a les 
necessitats i circumstàn-
cies actuals en el marc del 
treball sinodal que anem 
fent. És per tant, no una 
fusió, sinó un camí junts i 
agermanats de diverses 
parròquies que, en 
comunió, participació 
conjunta, i sobretot en 
missió, aniran consolidant i 
mancomunant serveis 
compartits i teixint llaços 
de germanor per enfortir la vida cristiana dels 
seus membres . 

Tots estimem la nostra parròquia i és el nostre 
punt de referència per viure i celebrar la Fe, però 
avui en dia, i més a les grans ciutats com 
Barcelona, els límits parroquials son fàcilment 
traspassables Casa nostra s un clar exemple, 
no només pels peregrins i turistes que ens 
visiten, sinó també per la gran quantitat de 

metropolitana que tenen el costum i devoció 

Família. Estimar la pròpia parròquia és bo i ens 
ajuda a arrelar la nostra fe en un espai concret i 
entorn uns germans amb qui compartir-la, és 

la nostra i la sentim com nostra, és un bon 
instrument, però no es pot convertir en un fi en 
ella mateixa, quedant-nos-hi tancats. La 
Comunitat Pastoral vol ser una eina que ens 
ajudi a obrir fronteres i els cors, sortint a la 
trobada de germans nostres en la fe, i enriquir-
nos solidàriament tots plegats, recordant que 
som església diocesana; vol ser un instrument 
per afrontar un futur que es preveu difícil per la 
manca creixent de sacerdots. 

La Comunitat Parroquial de la que he estat 
nomenat «moderador», serà un camí 
apassionant de comunió i agermanament amb 
realitats de fe properes, seguint uns principis 

rectors i una pedagogia 
marcats des de 

bisbat, que a tota la 
diòcesi teixiran aliances més 
fortes entre feligresos de 
diverses parròquies i, vull 
insistir en aquest aspecte, 
sempre pensant en com 
anunciar més i millor, en la 
nostra cosmopolita i 
pluricultural Barcelona, 

 

Sense pressa, però sense 
pausa, encomanats a la 
Sagrada Família de Natzaret, 

pastorals i arxiprestals, i tots plegats, anirem 
discernint (recordeu que aquest és l eix del 
nostre pla 
decisions necessaris i adequats per potenciar la 
vida de fe i fer-la arribar a tots els racons i 

onsiderable territori 
que comprèn la Comunitat Pastoral. Us demano 
que tingueu present en les vostres pregàries 
aquest camí iniciat, per tal que anem descobrint 

fent, tant en el present com en el futur, per al bé 
de tots. 

Mn. Josep M. Turull, el vostre rector 
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