Salve, custodi del Redemptor
i espòs de la Verge Maria.
A vós Déu us confià el seu Fill,
en vós Maria va dipositar la seva confiança,
amb vós Crist es va forjar com a home.
Oh, benaurat Josep,
mostreu-vos també pare per a nosaltres
i guieu-nos en el camí de la vida.
Obtingueu-nos gràcia, misericòrdia i coratge,
i defenseu-nos de tot mal. Amén.

Nom

Aquesta credencial només és per als pelegrins que facin el
Camí de Sant Josep de forma presencial i/o
no presencial.

Cognoms

La credencial té com objectiu identificar el pelegrí que vol
posar-se en camí amb l’objectiu de créixer espiritualment a
través del coneixement i la devoció a Sant Josep.

Adreça

La credencial no genera drets al pelegrí.

E-mail

La credencial té com a única finalitat acreditar la peregrinació mitjançant el segellat corresponent en un mínim de set
dels llocs de pelegrinatge indicat, o amb la pròpia signatura
responsable d’aquells que facin el pelegrinatge de forma no
presencial.

Telèfon
DNI
Passaport nº
Nascut a
el

/

/

Inicia el seu
pelegrinatge el

/

/

Al final del pelegrinatge, aquells que hagin fet el Camí, i ho
acreditin amb la presentació segellada d’aquesta credencial,
podran obtenir de l’Arxidiòcesi de Barcelona el corresponent certificat acreditatiu.

de forma presencial, pelegrinant a set de les parròquies o centres de pelegrinatge indicats i, per tant, demana a cada lloc de peregrinació que li sigui
estampat el seu segell per tal de poder acreditar el seu pelegrinatge.

La credencial, degudament segellada, s’haurà de fer arribar
al Secretariat diocesà de turisme, peregrinacions i santuaris,
ja sigui físicament (carrer de Sardenya 318) o per correu-e
(anydesantjosep@arqbcn.cat)

Aquest pelegrinatge també es pot fer de forma no presencial per aquelles
persones que no ho puguin fer d’altra manera.

El portador d’aquesta credencial accepta aquestes condicions.

Que aquest camí a través de la vida de Sant Josep ens ajudi a tots a
endinsar-nos en el coneixement de la figura del Sant, i que la nostra devoció
a la Sagrada Família de Natzaret ens condueixi cap a Déu.

Més informació a turismereligios.barcelona.

Parròquia de la Verge de Gràcia
i Sant Josep

Parròquia de Sant Josep de l’Hospitalet
de Llobregat

Plaça Lesseps, 25 (Barcelona)
Com arribar-hi: L3, 24, H6, D40
Horari: de 8:30 a 12 i de 18:30 a 21h

C/ Enric Prat de la Riba 145 baixos
(l’Hospitalet de Llobregat)
Com arribar-hi: L8, R5, R6, S4, S8
Horari: dissabtes de 10 a 130h

Parròquia de Sant Josep
de Badalona

Parròquia de Sant Josep Obrer
de Barcelona

C/ Enric Borràs 69-75 (Badalona)
Com arribar-hi: L2, R1
Horari: de dilluns a dissabte de 9 a 13h i de 17 a
20h; diumenges abans i despres de les misses

C/ Palamós 49 (Barcelona)
Com arribar-hi: L3, L4, H2, D50
Horari: dimecres i divendres de 18 a 20h. Abans o
després de les misses: dill, dmc, div 19h, dmg 11:30h

Basílica de la Sagrada Família
de Barcelona

Seminari Conciliar de Barcelona

C/ Sardenya (Barcelona)
Com arribar-hi: L2, L5, 19, 33, 34, D50, H10
Horari: matins de 8:30 a 13:00 i tardes de 18:00 a
20:30h

C/ Diputació 231
Com arribar-hi: L1, L2, 52, 54, 59, 63, 67, H12, V15
Horari: de dilluns a divendres de 9 del matí a 20:30h.
Dissabtes de 9 a 14h

Parròquia de Sant Josep
de Mataró

Parròquia de la Sagrada Família de
Mataró

C/ Sant Josep 7 (Mataró)
Com arribar-hi: E11.2, Renfe rodalies
Horari: De 9 a 13h i de 17 a 21h

Ronda Dr. Ferran 52 (Mataró)
Com arribar-hi: E11.2, Renfe rodalies
Horari: dilluns i dimarts de 10 a 11h; dimecres,
dijous, divendres i dissabte de 18 a 20h; diumenges
de 11:30 a l 2:30h

Parròquia de Sant Josep, Santa Mònica
i Sant Josafat

Catedral Basílica de la Santa Creu i Santa
Eulàlia de Barcelona

Rambla santa Mònica 9 (Barcelona)
Com arribar-hi: L3, 59, V13
Horari: dissabtes de 18 a 19:30h

Pla de la seu s/n
Com arribar-hi: L3, L4, 47, 120, V15, V17
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14h i de 15 a
17h. Dissabtes de 10 a 17h

Santuari Sant Josep de
la Muntanya
Avda. Santuari S. Josep de la Muntanya 25
(Barcelona)
Com arribar-hi: L3, 24,116, D40, H6
Horari: de 10 a 13h i de 17 a 19h

