
Parròquia de Sant 
Josep, Santa Mònica
i Sant Josafat 
de Barcelona  

La primitiva església construïda al segle XVII era 
situada al costat del Convent dels Agustins o de 
Santa Mònica en el primer tram de la Rambla.

Durant els fets de la Setmana Tràgica (estiu de 
1909) el temple va patir diversos atemptats, i 
durant la Guerra Civil l'església va acabar sent 
incendiada i es va iniciar un procés d'enderroca-
ment progressiu.

Acabada la Guerra, sobre les runes que havien 
quedat, l'església va ser reconstruïda de forma 
austera, fins que al la dècada dels vuitanta la Gene-
ralitat va adquirir el convent contigu per 
instal·lar-hi el Centre d'Art Santa Mònica i va 
reformar l’actual parròquia amb la nova façana que 
avui podem veure. Actualment acull la Comunitat 
Greco-catòlica ucraïnesa de ritus bizantí.

La pèrdua del temple durant la Guerra i la seva 
posterior recuperació en una forma i estil diferent 
pot ser un símbol de la pèrdua i el retrobament 
del setè dolor i goig de Sant Josep i d’una reconci-
liació fraterna.

    Rambla de Santa Mònica 9    
    08002 Barcelona  
    parafiasvjosafat@gmail.com
    Horaris despatx:

dijous i divendres de 18:00 a 19:30h
Horari de misses: 

Diumenges i festius 10:00h (Ucraïnès), 
13:00h i 20:00h.

Lloc per segellar la credencial: a la sagristia
Com arribar-hi: Metro L3 Drassanes,
Bus 59, V13



Què ens diu l’evangeli?
Els pares de Jesús anaven cada any a Jerusalem amb 
motiu de la festa de Pasqua.  Quan ell tenia dotze 
anys, hi van pujar a celebrar la festa, tal com era 
costum. Acabats els dies de la celebració, quan se'n 
tornaven, el noi es quedà a Jerusalem sense que els 
seus pares se n'adonessin. Pensant que era a la cara-
vana, van fer una jornada de camí abans de 
començar a buscar-lo entre els parents i coneguts; 
com que no el trobaven, van tornar a Jerusalem a 
buscar-lo. Al cap de tres dies el van trobar al temple, 
assegut entre els mestres de la Llei, escoltant-los i 
fent-los preguntes. Tots els qui el sentien es merave-
llaven de la seva intel·ligència i de les seves respos-
tes. En veure'l allà, els seus pares van quedar sorpre-
sos, i la seva mare li digué:
--Fill meu, per què t'has portat així amb nosaltres? 
El teu pare i jo et buscàvem amb ànsia.
Ell els respongué:
--Per què em buscàveu? No sabíeu que jo havia 
d'estar a casa del meu Pare?
Però ells no comprengueren aquesta resposta.
Després baixà amb ells a Natzaret i els era obedient. 
La seva mare conservava tot això en el seu cor. Jesús 
es feia gran, avançava en enteniment i tenia el favor 
de Déu i dels homes.

Lc 2, 41-52

Què ens diu avui a 
nosaltres?
Posem-nos en l’escena. Podem imaginar-nos 
l’angoixa i el dolor de Josep i Maria en haver perdut 
el seu Fill durant tres dies. Podia haver-li passat 
qualsevol cosa! Però ells retornen a Jerusalem i el 

Setè Dolor: Perd el Nen per tres dies. 
Setè Goig: El troba en el Temple entre els doctors de la Llei.

La vinguda de Jesús enmig nostre és un regal del Pare, 
perquè cadascú pugui reconciliar-se amb la carn de la 
seva pròpia història, encara que no l’entengui del tot.”

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 Serventes de Sant Josep segueixen 
l’exemple del seu patró acompanyant als joves, sobretot 

en ambients obrers, en activitats educatives i socials 
d'integració. Així, a la parròquia de la Mare de Déu 
del Coll col·laboren en les activitats proposades en el 
Pla Pastoral, en la catequesi de primera comunió, en 

l'acompanyament de grups de joves que es preparen per 
al sagrament de la Confirmació. També visiten malalts 
per portar-los la Comunió i donen classes d'alfabetitza-

ció d'adults .

Què ens convida a pregar?
Senyor, que sapiguem buscar-te i trobar-te en 

totes les circumstancies

busquen incansables de dia i de nit durant tres dies 
fins que el troben. Podem també imaginar-nos el 
goig i l’alegria immensa del retrobament. Potser no 
van entendre les explicacions del Nen, però ho 
conservaven en el seu cor.

El nostre dolor i la nostra tristesa és també allun-
yar-nos de Déu. Ens sentim perduts. Però Ell és allí, 
assegut esperant-nos, com Jesús en l’Evangeli. La 
nostra alegria és retrobar-nos amb Ell i sentir-nos 
acollits per Ell. Potser ens costa també entendre la 
seva resposta infinitament generosa. Som incapaços 
de copsar la seva immensa misericòrdia. Només 
podem intuir cóm ens estima. Però el seu amor el 
conservem també en el cor i això ens dóna pau. 
Aquest és el goig de la reconciliació: trobar pau, 
estimar i sentir-se estimat.

Què ens diu el 
papa Francesc?
" Només la tendresa ens salvarà de l’obra de l’Acusador 
(cf. Ap 12,10). Per aquesta raó és important trobar-nos 
amb la Misericòrdia de Déu, especialment en el sagra-
ment de la Reconciliació, tenint una experiència de 
veritat i tendresa. Paradoxalment, fins i tot el Maligne 
pot dir-nos la veritat, però, si ho fa, és per a condem-
nar-nos. Sabem, però, que la Veritat que ve de Déu no 
ens condemna, sinó que ens acull, ens abraça, ens sosté, 
ens perdona. La Veritat sempre se’ns presenta com el Pare 
misericordiós de la paràbola (cf. Lc 15,11-32): ve al 
nostre encontre, ens retorna la dignitat, ens posa nova-
ment dempeus, celebra amb nosaltres, perquè «aquest fill 
meu era mort i ha tornat a la vida, estava perdut i l’hem 
retrobat» (...)




