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Mn. Turull, nou prior de la capella de Sant Jordi

Sant Jordi en presència de familiars i amics dels dos preveres.

El nou prior
Josep Maria Turull i Garriga va néixer a Parets del Vallès (Vallès Oriental, Barcelona) l’any
1966. Va ser ordenat de prevere el 22 de desembre de 1991. Es va llicenciar en teologia
sistemàtica a la Facultat de Teologia de Catalunya. Ha estat vicari de les parròquies de Santa
Maria de Barberà i de la Mare de Déu dels Àngels i ha estat rector de la parròquia de Sant
Ramon de Penyafort de Barcelona. També va ser vicari episcopal de l’arxidiòcesi de
Barcelona (Zona 2).
És professor d’antropologia teològica i metodologia en la Facultat de Teologia de Catalunya.
Va ser rector del Seminari Conciliar de Barcelona i del Seminari Menor des del 2005 ﬁns el
2018. Ha estat el delegat de pastoral vocacional de la diòcesi de l’any 2005 al 2011. L’any
2009 va ser creat canonge de la S.E. Catedral de Barcelona. Des del 2011 era l’encarregat de
les celebracions litúrgiques a la Basílica de la Sagrada Família ﬁns que el 2018 esdevenia el
primer rector de la Basílica de la Sagrada Família. Des d’ara, compartirà aquestes
responsabilitats ministerials amb les de prior a la Capella de Sant Jordi.

Mossèn Jarque, 42 anys a Palau
L’antic prior fou nomenat pel president Josep Tarradellas l’any 1977, en un moment clau en
la recuperació de les institucions democràtiques del nostre país. Mossèn Joan E. Jarque és el
fundador del setmanari d’actualitat religiosa Catalunya Cristiana, que va dirigir durant els
primers anys de vida d’aquesta publicació que enguany celebra el seu 40 aniversari. Mossèn
Jarque també es va encarregar de recopilar l’any 2010 tota l’obra del difunt bisbe Joan
Carrera, en un llibre titulat “Ara mateix”.
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