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DESÈ ANIVERSARI DE LA DEDICACIÓ DE LA SAGRADA FAMÍLIA

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Coordinador diocesà de la visita 
apostòlica de Benet XVI

«Ha sido un día inolvidable»

«Ha sido un día inolvidable.» 
Aquestes van ser les darreres pa-
raules que el papa Benet XVI em 
va adreçar, en acomiadar-me d’ell, 
abans de pujar a l’avió que l’havia de 
retornar a Roma.

Aquell dia, l’Església que pere-
grina a Barcelona, les seves diverses 
famílies i sensibilitats espirituals, 
visualització de la comunitat dels 
creients, va entrar en la visió del 
Sant Pare, del Successor de Pere, 
signe d’unitat eclesial i, també, en la 
visió del món que seguia l’esdeveni-
ment pels mitjans de comunicació, 
especialment la televisió.

Va ser una visita important per 
a la ciutat. Ho és encara. La basí-
lica de la Sagrada Família ha es-
devingut un símbol de Barcelona; 
és especialment significativa per 
als creients com a referent de fe i 
també per a moltes persones com a 
referent cultural identificatiu. Vis-
quérem, al seu interior, una espe-
cial celebració de l’eucaristia amb 
la incorporació del ritual propi de 

La munió de persones implica-
des ho va fer possible. Professionals 
de multitud de sectors, abocats a 
les seves funcions. Voluntaris que 
assumiren tasques ben dispars, 
realitzades amb il·lusió i empenta. 
L’equip diocesà que preparà acu-
radament la visita i en coordinà els 
diversos moments i aspectes amb 
un lliurament generós. Les autori-
tats eclesials i civils que col·labora-
ren amb desig de bona entesa. Les 
diverses forces de seguretat que 
vetllaren per la tranquil·litat de la 
multitud de persones que des de 
la fe, des de l’actitud de recerca o 
des de la curiositat, s’aproparen a 
Benet XVI omplint la basílica, un 
bon nombre de carrers i el recinte 
de la Monumental.

Una jornada inoblidable, sota 
la mirada del Successor de Pere. 
L’entrega dels fidels i l’acollida de 
la ciutadania hi contribuí i, també, 
l’actitud del Papa. El sentírem pro-
per i ens feu sentir a prop d’ell. Com 
recollia un blog dies després, valo-
rant la visita i fent seu un sentiment 
generalitzat: «Ens ha agradat i ens 
hem agradat.»

la dedicació d’una església, agom-
bolada per vuit-cents cantaires de 
ben diverses edats i procedències. 
Acabà amb el res de l’Àngelus des 
de la façana del Naixement, parti-
cipat pels assistents i per milions 
de persones que ho van seguir per 
televisió, arreu del món. A la tarda, 
la visita a l’Obra Social del Nen Déu 
esdevingué una bona mostra de l’in-
terès i de l’afecte del Sant Pare per la 
tasca de totes les institucions que, 
com aquesta, adrecen els seus es-
forços als qui més ho necessiten. Un 
programa equilibrat, fe, esperança 
i caritat.

Moment del res de l’Àngelus des de la façana del Naixement.
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