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La Mercè estrena la campanya «Barcelona amb la seva
Patrona» amb diferents col·lectius de la ciutat
Els joves del grup Schoenstatt inicien les col·laboracions amb la celebració de la
tradicional 'Sabatina' obertes a tota la ciutadania
08 febrer, 2021 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Aquest primer dissabte de febrer la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè ha estrenat la
iniciativa ‘Barcelona amb la Seva patrona’, amb el primer grup que ha participat durant la
celebració del dissabte, la tradicional Sabatina. El grup de joves de Schoenstatt a Barcelona,
ha estat el primer a posar en marxa aquest vessant de la campanya, que pretén motivar la
feligresia barcelonina, apropar-la més a la parròquia i estendre la devoció de la Mare de Déu.
La iniciativa va començar amb la retransmissió de la missa de dissabte per Ràdio Estel.
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L’objectiu és facilitar que la segueixin els feligresos que no poden accedir-hi per la pandèmia.
Ara, convida també els grups que ho desitgin a participar en la celebració del dissabte.

Col·lectius de Barcelona amb la Mercè
El rector de la parròquia, el mercedari Fermín Delgado, explica que aquesta proposta pretèn
«enriquir la missa retransmesa per Ràdio Estel, convidant els diferents col·lectius de la ciutat
a celebrar-la i preparar-la junts». «Volem involucrar tots els col·lectius de la ciutat i motivar
que vinguin a la basílica a visitar la verge. Per tant, que hi hagi grups que personalitzin la
celebració cada un amb el seu accent, i així, tingui una atmosfera diferent».
La Verònca Rina i el Daniel Pérez són dos dels joves de Schoenstatt que han participat
col·laborant en l’organització d’aquesta primera celebració. El grup ja portava una setmana
fent un voluntariat a la parròquia. El pare Fermin els va proposar i van voler ser el primer en
prendre part en la celebració del dissabte. Amb tots els membres del grup han preparat les
monicions, les pregàries i prenen part en diferents parts de la missa.

Tradició centenària
D’altra banda, Aquesta iniciativa recupera a la vegada la ‘Salve Sabatina’ una tradició
centenària dels mercedaris en la missa de dissabte. En les darreres hores del dissabte, es
canta la Salve i es demana la intercessió de la Mare de Déu. Segons explica el pare Fermín,
la és una tradició de l’Orde de la Mercè, en la qual el dissabte es fa especial referència a la
verge de la Mercè a qui se li prega un conjunt de pregàries. Aquesta tradició s’ha introduït a
la missa del dissabte. “Abans de la missa, es resa una invitació a la Mare de Déu i al ﬁnal és
canta la Salve mentre espargeix aigua beneïda. En aquest moment, els ﬁdels duen una
espelma com actitud d’estar desperts davant la intercessió de la Verge.
Per a tots aquells que ho vulguin seguir des de casa, en directe i en imatge, la Sabatina es
retransmet des del Facebook de la Basílica o pel web. Des del portal web també, s’hi podran
inscriure tots els grups interessats a participar en la missa. D’aquesta manera, cada dissabte
tot aquell que ho desitgi sigui per ràdio, internet o bé en directe i participant podrà escoltar
ressonant els goigs de la Mare de Déu de la Mercè, que fan una crida a la ciutadania a
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participar i apropar-se a la nostra princesa de Barcelona.
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