A mitjans del segle XX, una onada d’immigració va fer créixer ràpidament la ciutat de
Mataró. Davant d’aquest fet i de les noves
necessitats creades, l’Església Catòlica va
prendre la decisió de crear el 1965 la Parròquia de la Sagrada Família al barri de Cirera,
tot i que el projecte de l’actual edifici de maó
vist, no va ser signat fins al 1973 pels arquitectes Esteve Mach i Bosch i Narcís Majó i
Clavell. A la façana hi trobem uns quadres de
terracuita policromada de l’any 2015, obra de
Marçal Casanovas, que representen dotze
moments diferents de la infància de Jesús. El
temple destaca pel seu alt campanar, aixecat
quinze anys més tard, i que és un projecte de
Luís Josa García-Tornel. En la seva campana
hi figura el nom Mataró i les figures en relleu
de Josep, Maria i l’infant Jesús, tot significant
que la Parròquia crida, sota l’advocació de la
Sagrada Família, tots els mataronins, i tots
nosaltres, a ser seguidors fidels de l’Evangeli.
Ronda del Doctor Ferran, 52
08304 Mataró
937 586 124
sagradafamilia503@arqbcn.cat
Horaris misses:
dies feiners: 10h dilluns i dimarts - 19h
Dimecres a divendres
Dissabtes: 19h
Diumenges i festes: 12h
Església oberta:
de Dimecres a Dissabte de 18:00 a 20:30h
Horari atenció pelegrins:
dilluns i dimarts de 10 a 11h; dimecres,
dijous, divendres i dissabte de 18 a 20h;
diumenges de 11:30 a 12:30h
Lloc per segellar la credencial: a la sagristia
Com arribar-hi: E11.2, renfe rodalies

Parròquia de la
Sagrada Família de
Mataró

Quart Dolor: La profecia de Simeó sobre els futurs dolors de Jesús i Maria
Quart Goig: Entendre que aquests dolors servirien per la salvació del món

Què ens diu l’evangeli?
“Quan van complir-se els dies que manava la Llei
de Moisès referent a la purificació, portaren Jesús a
Jerusalem per presentar-lo al Senyor. Així ho prescriu la Llei del Senyor: Tot primogènit mascle serà
consagrat al Senyor. Havien d'oferir en sacrifici, tal
com diu la Llei del Senyor, un parell de tórtores o dos
colomins.
Hi havia llavors a Jerusalem un home que es deia
Simeó. Era just i pietós, esperava que Israel seria
consolat i tenia el do de l'Esperit Sant. En una revelació, l'Esperit Sant li havia fet saber que no moriria
sense haver vist el Messies del Senyor. Va anar,
doncs, al temple, guiat per l'Esperit, i quan els pares
entraven amb l'infant Jesús per complir amb ell el
que era costum segons la Llei, el prengué en braços
i beneí Déu dient:
—Ara, Senyor, deixa que el teu servent se'n vagi en
pau, com li havies promès.
Els meus ulls han vist el Salvador, que preparaves
per presentar-lo a tots els pobles:
llum que es reveli a les nacions, glòria d'Israel, el teu
poble.
El seu pare i la seva mare estaven meravellats del
que es deia d'ell. Simeó va beneir-los i digué a
Maria, la seva mare:
—Aquest infant serà motiu que a Israel molts
caiguin i molts d'altres s'aixequin; serà una senyera
combatuda, i a tu mateixa una espasa et traspassarà
l'ànima. Així es revelaran els sentiments amagats al
cor de molts.
Hi havia també una profetessa, Anna, filla de
Fanuel, de la tribu d'Aser. Era d'edat molt avançada: havia viscut set anys amb el seu marit, però

havia quedat viuda, i ara ja tenia vuitanta-quatre
anys. Mai no es movia del temple i donava culte a
Déu nit i dia amb dejunis i pregàries. Ella, doncs, es
va presentar en aquell mateix moment i donava
gràcies a Déu i parlava de l'infant a tots els qui esperaven que Jerusalem seria alliberada.
Quan hagueren complert tot el que manava la Llei
del Senyor, se'n tornaren a Galilea, al seu poble de
Natzaret.”
Lc 2, 22-39

Què ens diu avui a
nosaltres?
¿Cóm no havia de patir dolor Josep en sentir aquestes profecies? El Nen havia de ser combatut i Maria
ho patiria. Avui això continua sent així: l’Evangeli és
perseguit en alguns països, inclús amb la mort de
cristians i en molts altres llocs és ignorat o ridiculitzat. ¿Cóm no hem de sentir dolor nosaltres davant
aquesta realitat? Però el goig de Josep i el nostre és
que sabem que Jesús és el Messies, el Salvador, i que
la seva Bona Nova és paraula que ens dóna vida per
sempre.

Què ens diu el
papa Francesc?
“Moltes vegades passen fets a la nostra vida el significat
dels quals no entenem. La nostra primera reacció és
sovint de decepció i rebel·lió. Josep deixa de banda els
seus raonaments per a donar pas a allò que esdevé i, per
més misteriós que li sembli, ho acull, assumeix la responsabilitat i es reconcilia amb la seva pròpia història. Si no
ens reconciliem amb la nostra història, ni tan sols

podrem donar el pas següent, perquè sempre serem
presoners de les nostres expectatives i de les consegüents
decepcions.(...) Hem de deixar de banda la nostra ira i
decepció, i fer espai —sense cap resignació mundana i
amb una fortalesa plena d’esperança— a allò que no
hem escollit, però que es fa present.(...) I no importa si
ara tot sembla haver pres un rumb equivocat i si algunes qüestions són irreversibles. Déu pot fer que les flors
brollin entre les roques.(...) La felicitat de Josep no està
en la lògica de l’auto-sacrifici, sinó en el do de si
mateix. Mai no es percep en aquest home la frustració,
sinó només la confiança. El seu silenci persistent no
contempla queixes, sinó gestos concrets de confiança. El
món necessita pares”.
Carta Apostòlica Patris Corde del Papa Francesc

Sabies que...
... molts ordes religiosos establerts l’Arxidiòcesi de
Barcelona tenen a Sant Josep com a model a seguir?
Així,
els Fills de la Sagrada Família i les Missioneres Filles
de la Sagrada Família de Natzaret, fundats per sant
Josep Manyanet, han estat cridats a viure l’esperit de
la Sagrada Família. La seva vida de família, arrelada
en totes les seves obres, està basada en l’amor, la
humilitat, la senzillesa, el treball i l’alegria. La seva
missió és formar famílies segons el model de la Sagrada Família de Natzaret, especialment a través de
l’educació integral dels nens i joves.

Què ens convida a pregar?
Senyor, que siguem sempre portadors
de la teva Bona nova.

