
Parròquia de Sant 
Josep Obrer 
de Barcelona  

Els anys 50 estan marcats per l’arribada a Barcelo-
na de milers d'immigrants de la resta de l’Estat. El 
ràpid creixement de les rodalies va suposar la crea-
ció de noves parròquies com la de Sant Josep 
Obrer, a la Trinitat Nova, l’any 1959.

Inicialment, el culte començà en un local condi-
cionat com a temple, però la poca cabuda del local 
va obligar a buscar alternatives per als dies festius. 
Així va ser com es van traslladar les celebracions 
dels festius a un descampat a l’encreuament dels 
carrers Palamós i Favència. Per assenyalar-ne el 
lloc, el 1960, es plantà una senzilla creu de ferro i 
allí, cada diumenge els fidels hi col·locaven l’altar. 
Avui la parròquia ja gaudeix d’uns locals més 
adequats a la seva tasca pastoral, però aquest 
buscar alternatives davant la dificultat ens pot 
ajudar a endinsar-nos en el sisè dolor i goig de 
Sant Josep.

    C/Palamós 49    
    08033 Barcelona
    933 540 616  
    santaengracia.barcelona@gmail.com
    Despatx:

Plaça de Santa Engracia 1
Horari de despatx parroquial: 

dimecres i divendres 18 a 20h
Horari de misses:  

Dies feiners: dilluns, dimecres i divendres 19h
Diumenges i festius 11:30 h

Lloc per segellar la credencial:
A la sagristia abans o després de les misses 
o al Despatx parroquial en el seu horari 

Com arribar-hi: 
metro trinitat nova 
(L3 i L4). Bus: H2 i D50



Què ens diu l’evangeli?
“Després de la mort d'Herodes, un àngel del 
Senyor es va aparèixer en somnis a Josep, a Egipte, i 
li digué:

—Lleva't, pren el nen i la seva mare i vés-te'n al país 
d'Israel, que ja són morts els qui volien matar 
l'infant.

Josep es llevà, prengué el nen i la seva mare i va 
tornar al país d'Israel.

Però quan va sentir a dir que Arquelau regnava a 
Judea en lloc del seu pare Herodes, tingué por 
d'anar-hi. Advertit en somnis, es retirà a la regió de 
Galilea i se n'anà a viure en un poble anomenat 
Natzaret. Així es va complir allò que havien anun-
ciat els profetes: «Li diran Natzarè.»”

Mt 2, 19-23

Què ens diu avui a 
nosaltres?
La por ens pot arribar a paralitzar, o pitjor encara, 
ens por fer anar enrere. Josep pateix també aquesta 
por, però no s’acovardeix, ans ben al contrari, 
segueix endavant. Davant de les dificultats no es 
deixa vèncer, busca alternatives, solucions. Accepta 
el voler del Senyor i torna a Israel, però es retira a 
un lloc segur on viure joiosament amb Maria i amb 
Jesús. Josep troba el seu goig acceptant i complint la 
voluntat de Déu que el porta a viure feliç al costat 
de Jesús i de Maria, vivint del seu treball, estimant i 
educant el Nen, ensenyant-li a pregar, a estimar i a 
viure la voluntat de Déu.

Sisè Dolor: La por en tornar d’Egipte.
Sisè Goig: Poder viure en pau amb Jesús i Maria a Natzaret.

Els Evangelis no ens parlen de la vida oculta de Jesús, 
però l’Evangeli de Lluc ens diu que a Natzaret “l'in-
fant creixia i s'enfortia, ple d'enteniment; i Déu li 
havia donat el seu favor” (Lc 2, 40). Sant Josep va 
participar activament en aquest creixement de Jesús, 
ensenyant-li el valor de la família i del treball. També 
li devia ensenyar la importància de no tenir por, de 
buscar alternatives a les dificultats i, sobretot, a 
confiar en Déu.

Aquesta també és la voluntat de Déu per a tots nosal-
tres: que no tinguem por, que fem front a les dificul-
tats, i visquem en profunditat la nostra vida. Que 
estimem i treballem per un món millor i visquem 
sempre agafats de la seva ma.

Què ens diu el 
papa Francesc?
El treball es converteix en participació en l’obra mateixa 
de la salvació, en oportunitat per accelerar l’adveniment 
del Regne, per a desenvolupar les pròpies potencialitats i 
qualitats, posant-les al servei de la societat i de la comu-
nió. El treball es converteix en ocasió de realització no 
només per a un mateix, sinó sobretot per aquell nucli 
original de la societat que és la família. Una família que 
no té feina està més exposada a dificultats, tensions, 
fractures i fins i tot a la desesperada i desesperant tempta-
ció de la dissolució. Com podríem parlar de dignitat 
humana sense comprometre’ns per tal que tots i cada un 
tinguin la possibilitat d’una manutenció digna?

La persona que treballa, sigui quina sigui la seva tasca, 
col·labora amb Déu mateix, es converteix una mica en 
creador del món que ens envolta. La crisi del nostre 
temps, que és una crisi econòmica, social, cultural i 

espiritual, pot representar per a tots una crida a redes-
cobrir el significat, la importància i la necessitat del 
treball per a donar lloc a una nova “normalitat” en la 
que ningú quedi exclòs. L’obra de sant Josep ens recorda 
que el mateix Déu fet home no va menysprear el treba-
ll. La pèrdua de feina que afecta tants germans i 
germanes, i que ha augmentat en els últims temps 
degut a la pandèmia del Covid-19, ha de ser una crida 
a revisar les nostres prioritats. Implorem sant Josep 
obrer perquè trobem camins que ens portin a dir: Cap 
jove, cap persona, cap família sense feina!”

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,

La Congregació de les Filles de Sant Josep vol imitar 
Jesús, l'obrer de Natzaret que, encarnat, vivia al si de 
la seva família i treballava tal i com Sant Josep li va 
ensenyar, dignificant així el treball. El treball és el 
mitjà per arribar a la santificació. Les “josefines” se 

senten cridades a viure a la llum del Taller de Natzaret 
i a seguir Jesús lligant l'oració amb el treball. La missió 

d’aquesta Congregació és l’evangelització del món 
treballador pobre, especialment de la dóna, a l’estil de 
la família de Natzaret: servei i lloança, consagració i 

missió en el treball, en la realitat de cada dia.

Què ens convida a pregar?
Senyor, que acceptem la teva voluntat sense por




