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Festa de Sant Josep, des de casa
La celebració del Dia del Seminari s'ajornarà ﬁns al 3 de maig per indicació de la
Comissió Episcopal per al Clergat i Seminaris de la CEE
17 març, 2020 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Aquest dijous 19 de març la missa diària de la Catedral de Barcelona es dedicarà a la
solemnitat de Sant Josep, patró de l’Església i de tots els pares. Tindrà lloc a les 19.15 h, i
s’emetrà pel canal de YouTube de la Catedral, al qual es pot accedir a través de la pàgina
web diocesana. També es podrà escoltar a través de Ràdio Estel.
«Va ser un home admirable, que sempre va saber estar en un segon pla. Un home que va
demostrar que, a la vida, només és gran qui sap ser petit. Un home comú que va haver
d’enfrontar-se a una situació extraordinària i acceptar-la». Així deﬁneix l’arquebisbe de
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Barcelona, a Sant Josep a la Carta Dominical d’aquest 15 de març.

Celebració del Dia del Seminari ajornada
Sant Josep és també patró del seminari, per això en aquestes dates, al voltant de la festivitat,
s’organitza una trobada entre els diferents seminaristes de Catalunya per celebrar el Dia del
Seminari en família. Tot i això, enguany, a causa de les circumstàncies provocades per la
pandèmia del Covid- 19, s’ha cancel·lat la data de la celebració. Per indicació de la Comissió
Episcopal per al Clergat i Seminaris, s’ajornarà temporalment ﬁns al diumenge, dia 3 de maig
de 2020, 4t Diumenge de Pasqua, celebració del Bon Pastor.
A l’espera del 3 de maig, el rector del Seminari de Barcelona, Mn. Felip Juli, explica que el 19
de març, «cadascú seguirà la missa des de casa seva, a través de YouTube» i convida a tots
a fer-ho. Una cita 䕔ੂ吠い㕤汨o

|2

