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La Residència Sacerdotal amb el 50è aniversari
Mn. Francesc Raventós molt present en la celebració de la residència St. Josep
Oriol concelebrada pel cardenal Omella, Mons. Josep Àngel Saiz, Mons. Salvador
Cristau i Mons. Sergi Gordo
28 Novembre, 2018 - ANDREA PUJOL

La Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol continua amb les celebracions dels seus 50
anys. El 18 de juny de 1968 es va posar en marxa aquesta residència que acollia als preveres
jubilats que no tenien on viure i que ha donat asil a més de 300 sacerdots.
El cardenal Joan Josep Omella ha estat l’encarregat de presidir la celebració amb la
concelebració del bisbe de Terrassa, Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, que ha llegit l’homilia.
També concelebraven el bisbe auxiliar de Terrassa, Mons. Salvador Cristau; el bisbe auxiliar
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de Barcelona, Mons. Sergi Gordo; juntament amb l’actual rector de la residència Mn. Josep
Serra.
La celebració ha estat emotiva i sincera davant de tots els sacerdots jubilats, els
acompanyants i amics que s’aplegaven a la capella de la residència. Cal destacar també el
record del canonge Francesc Raventós, rector de la residència durant 46 anys, el qual seguia
molt present en tots els assistents que no han dubtat en nomenar-lo en repetides ocasions.
“Aquesta celebració és també pels companys que ens acompanyen des del cel, tots els que
han passat per aquí durant aquests 50 anys i que avui també els tenim amb nosaltres”
assegurava el cardenal Omella un cop acabada l’Eucaristia.

El ministeri sacerdotal

Déu ens ha cridat al ministeri sacerdotal i la nostra consagració és per
sempre amb Crist i en Crist

Així es referia Mons. Josep Àngel Saiz durant la seva homilia a la ﬁdelitat dels sacerdots a
Crist i a l’Església per la qual gairebé tots els presents han donat la seva vida. “La nostra
eﬁcàcia pastoral no és proporcional als projectes que portem a terme per molt importants
que puguin ser –Assegurava Saiz- Sinó que depèn de la fe l’esperança i l’amor que posem en
cada etapa de la nostra vida. En cada acció de cada dia gran o petita depenen de fer la
voluntat de deu en cada moment”.

50 anys d’història
El Dr. Martí Bonet, arxiver de l’Arxiu diocesà de Barcelona, ha estat l’encarregat de fer un
repàs de la història de la residència Sacerdotal Sant Josep Oriol. La idea de crear un centre
pels preveres jubilats ve de lluny. L’any 1885 el llavors bisbe de l’arquebisbat de
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Barcelona, Mons. Català Albosa va tenir la idea de fer aquest centre per capellans ja jubilats.
Un bisbe solidari amb el seu poble. Inclús va ajudar aquells que tenien la pesta, fent que les
monges sortissin del convent per cuinar als malalts i oferint un duro al dia a preveres que
ajudessin a aquestes persones marginades per la societat a causa de la pesta. Aquesta, ha
estat una història explicada pel Dr. Bonet que recordava el lema que els sacerdots han de
tenir en compte: “La veritat ens farà lliures; passi el que passi sempre hem de dir la veritat”.
La veritat d’una història plena de moments clau.
El 14 de gener de 1965 sota el pontiﬁcat del Dr. Gregorio Modrego va sorgir la Fundació Sant
Josep Oriol i es van aprovar els seus estatuts. Per tant, 1970 el bisbe auxiliar de Barcelona,
Ramon Daumal i Serra es converteix en el primer president delegat de la Fundació. Poc
després Mn. Raventós es convertiria en rector de la residència que va dirigir ﬁns al 2015.
Finalment, el 18 de juny de 1968 quan s’inaugura la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol
per l’aleshores arquebisbe de Barcelona Mons. Marcelo González Martín. “Cal destacar la
incommensurable ajuda de les germanes hospitalàries de la Santa Creu. Han tingut cura de
la residència des de la seva creació” assegurava Mons. Saiz.
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