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Setmana de pregària per 
la unitat dels cristians 

Pregàries ecumèniques conjuntes 

Dijous, 19 de gener, 19:30 h 
 

Dimarts, 24 de gener, 18:30 h 
A la cripta de la Sagrada Família 

 

 

Escolania de la  
Sagrada Família 

Dissabte, 14 de gener, 20:00 h 

Participació en la missa de la cripta amb els 
seus cants i concert, un cop acabi. 

Entrada lliure. 

El místic comiat de Benet XVI
«Jesús, t'estimo», «Ich liebe dich» (en alemany, 
la seva llengua materna), foren les darreres 
paraules que pronuncià el papa emèrit Benet XVI 
ben entrada la matinada del passat 31 de 
desembre. Així ho han testimoniat el personal 
que el guaria i el seu fidel secretari poc abans de 
morir.  

Qui començà com a professor eminent de la 
teologia, convertit després en arquebisbe, 
cardenal i papa, va posar fi als seus dies vivint 
totalment despullat dels honors humans, fent-se 
un contemplatiu auster, un místic, durant els 
seus darrers anys de recolliment en el monestir 
Mater Ecclesiae del Vaticà.  

Transitant de la teologia sobre Déu a la teologia 
des del si de Déu, els darrers mots de l'ancià 
bisbe de Roma posen de manifest que 

de tota la vida de l'Església és la unió directa i 
personal amb el Senyor per mitjà de l'amor. Per 

, a partir de l'amor incipient 
que es fa proficient en la pràctica constant de 
les virtuts, hi trobem el grau més alt de la 
charitas, el qual «consisteix en què l'home 
atengui principalment a unir-se a Déu i a gaudir 
d'Ell. Això és propi dels perfectes, que desitgen 
dissoldre's i ésser amb Crist» (Summa 
Theologiae II-II q. 24 a. 9). Benet XVI ho va 

nsenyava sobre 
mística medieval: «El camí cap a Déu és Déu 
mateix, el qual es fa proper a nosaltres en 

hi veu més que la 
raó. On hi ha la llum de l'amor, les tenebres de la 

amor hi 
 

Tant de bo que, tot s
pontífex, puguem acomiadar-nos d'aquest món 
regalimant aquestes senzilles i fondes paraules 

 

Mn. Ricard Mejía Fernández, sacerdot adscrit 
amb facultats de vicari a la Sagrada Família 
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Celebrar la fe 

o Rosari: cada dia, a les 19:15 h, a la Cripta 

o Adoració Eucarística: cada dijous, després de la missa de 20 h, a la Cripta, fina a les 21:30 h (el 

segon dijous de mes, fins a les 22:30 h) 

o Portants del Sant Crist: per portar la creu gran de la Cripta el Divendres Sant 

o Pastoral de la salut:  

o Preparació al baptisme: xerrada per preparar els pares i padrins per al bateig dels fills i fillols 

o Col·laboradors litúrgics: voluntaris per ajudar en la celebració de les diverses misses 

 

Créixer en la fe 

o Catequesi per a la primera comunió: sessions els dimecres, dijous i dissabtes 

o Catequesi de confirmació: nois i noies, de 14 a 17 anys, per preparar-se a rebre el sagrament, els 

divendres a la tarda, de 17:45 a 18:45 h 

o  a partir de 16 anys, per compartir i créixer en la fe 

o Grup de joves: els diumenges al vespre, per acabar la setmana ajudant-se en el camí de la fe 

o Centre de Preparació al Matrimoni: per ajudar les parelles a estar a punt per al seu casament 

o Emmaús: el dijous a les 10 h, per compartir la pròpia vivència de les lectures de la missa del diu-

menge següent 

o Vida Creixent: 

juden a seguir creixent en la fe 

o CVX Sagrada Família: una tarda de dissabte al mes; comunitat de vida cristiana, 

de sant Ignasi de Loyola 

o Ànimes petites: 

de mes, després de la missa de les 9 h i fins a les 10:30 h 

o Esperit i Vida: ini més i millor la pròpia vida; 

un dissabte al mes de les 10 h a les 17 h. 

 

Viure la Caritat  

o DISA: nts als més necessitats del barri 

o Comunitat de  atenció als que viuen sense llar, els dimarts de les 17:30 a 21:00 h. 

o Reforç escolar:  

o  participació en la Fundació que la dirigeix 

 

Música i cultura  

o Escolania: dilluns i divendres a les 18:30 h; nois i noies per cantar en les misses de la Cripta i en 

altres esdeveniments 

o Coral Canticela:  

o Grupo Musical Integración: per animar musicalment les misses del diumenge a les 20 h 

o Ensamble de Cuatros:  

o Camerata Internacional de Barcelona:  orquestra de càmera que agrupa músics de tot el món 

radicats actualment a Barcelona 

o Camerata Da Capo:  

o Re-Quinto: dijous a les 20 h, quintet de noies per cantar obres diverses 

o Pintura sobre roba: dimarts de 10 a 12 h, per aprendre aquesta tècnica decorativa 

o Tall i confecció: dimarts de 17 a 19 h, per a avançar en aquestes tècniques de costura 

o Labors: dilluns de 17:30 a 20h, per aprendre diferents tècniques de patchwork 

 

Per a rebre tota la informació , us podeu adreçar a la secretaria parroquial. 

 

GRUPS PARROQUIALS EN ELS QUE HI POTS PARTICIPAR 


