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50 anys de la Residència
Sacerdotal Sant Josep Oriol
Mig segle de comunitat sacerdotal
Card. Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona

El cardenal Omella celebrant l’Eucaristia a la Residència Sacerdotal

El 18 de juny de 1968 el bisbe
Marcelo González va inaugurar la
Residència Sacerdotal Sant Josep
Oriol, tal com avui la coneixem al
barri de les Corts de Barcelona,
en els edificis dels carrers Remei i
Joan Güell.
Han passat cinquanta anys des
que l’antic Hospital de Sant Sever
es va convertir en un espai de prestació d’habitatge i assistència corporal i espiritual a sacerdots que
es trobessin en situació de jubilació legítimament atorgada pel bisbe diocesà.
Felicito la setantena de sacerdots ancians que hi viuen actual-

ment, procedents de les tres diòcesis de la província eclesial de
Barcelona, i també trasllado la meva felicitació a la Fundació Sant
Josep Oriol, encarregada d’exercir la pietat i la caritat cristianes a
través d’aquesta obra. Sens dubte, cal acompanyar els nostres
germans sacerdots en la vellesa
i facilitar-los un espai de convivència que els sigui còmode i adaptat
a les seves necessitats.
El progrés d’una societat es mesura segons com tracta els infants
i els ancians. La gent gran ocupa
un lloc important en la vida de les
famílies, com a testimoni d’una
història personal i comunitària que
es fa present en els seus records
i en la seva saviesa. En el cas dels
preveres, també juguen un paper
fonamental. Cal escoltar-los per
aprendre de la seva experiència
i utilitzar el coneixement que puguin transmetre als germans sacerdots més joves.
He tingut l’oportunitat de visitar-los i he pogut comprovar l’escalf que reben i l’ambient fratern
que gaudeixen els membres d’aquesta comunitat sacerdotal. Demano a Déu que intercedeixi per-

Façana de la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol

què sapiguem reconèixer, valorar
i agrair el bé que representen per a
nosaltres i per a la nostra diòcesi.
I demano avui, especialment, que

la nostra residència sacerdotal segueixi oferint el servei que presta amb eficàcia i amb el mateix amor
amb el qual es va erigir.

Actes amb motiu dels 50 anys de la Residència Sacerdotal
• Dilluns 18 de juny de 2018, data en què es compleixen els 50 anys
de l’actual Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol (c/ Joan Güell 198200, de Barcelona):
—A les 11 h, Missa concelebrada.
—A les 12 h, presentació del llibre La Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol. Història, escrita per Mn. Francesc Raventós, canonge.
Farà la presentació el Dr. Josep M. Martí Bonet, canonge i autor del
pròleg del llibre.

• Dissabte 23 de juny de 2018, a les 10.30 h i a la Sala de la Mare de
Déu de la Mercè de la Catedral, presentació del mateix llibre, pel Dr. Josep M. Martí Bonet.
• Dimecres 28 de novembre de 2018, a la capella de la Residència,
a les 11 h, Missa concelebrada i acte institucional amb la presència
dels bisbes de la Província Eclesiàstica de Barcelona.
• Dissabte 23 de març de 2019, festa de Sant Josep Oriol, a la capella
de la Residència, a les 11 h, Missa concelebrada i cloenda de la celebració dels 50 anys.
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Un bon servei als sacerdots
Card. Lluís Martínez Sistach, arquebisbe emèrit de Barcelona
La Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol ha complert cinquanta anys. Fou una bona iniciativa construir aquesta residència perquè els sacerdots que
han lliurat tota la seva vida al servei de les comunitats parroquials i a altres realitats eclesials trobessin un habitatge digne i amb les degudes atencions
en la seva vellesa. És bonic trobar-se en la darrera
etapa de la vida amb amics i companys amb els quals
s’han compartit l’amistat i molts treballs pastorals.
L’any 2004, amb motiu de la creació de les dues
diòcesis noves desmembrades de l’arxidiòcesi de
Barcelona, coincidint amb el meu nomenament com
a primer pastor metropolità d’aquesta Església, els
bisbes de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu i
Terrassa acordàrem que en aquesta Residència de
Sant Josep Oriol hi tenen lloc tots els sacerdots ancians d’aquestes tres diòcesis.
La Residència gaudeix de molt bon clima sacerdotal i comunitari. Ens coneixem tots i ens estimem tots.
Ofereix als sacerdots l’habitatge i la cura de totes les
seves necessitats materials, espirituals i formatives.
Els sacerdots gaudeixen de plena llibertat per sortir i
entrar, realitzant tots els que poden diversos serveis
religiosos i pastorals en la catedral i en les parròquies
de la ciutat i també en les de lluny de la ciutat. Penso
que la configuració de la Residència Sacerdotal ha de
permetre i ha de facilitar que els sacerdots puguin
realitzar alguns serveis pastorals, mantenint les re-

El cardenal Lluís Martínez Sistach al seu despatx de la
Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol

lacions socials que durant molts anys han anat conreant en les parròquies i realitats eclesials que han

servit. Això fa que puguin exercir el seu ministeri i
evitar que es tanquin dins de la Residència.
Un dels records molt agradables del meu pasturatge a la diòcesi de Tortosa, per espai de cinc anys,
és el d’haver construït la Residència Sacerdotal que
ha prestat i està prestant un servei molt preuat als
sacerdots que per motius d’edat o de salut han deixat
la primera responsabilitat pastoral en les parròquies.
Penso que oferir als sacerdots aquest servei és un
deure del pastor diocesà i de la comunitat diocesana.
Sóc fill de la ciutat de Barcelona i, pensant en el
dia en què el Papa m’acceptaria la renúncia per motius
de l’edat, vaig tenir molt clar que aniria a viure a
aquesta Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol
per poder continuar vivint a la Ciutat Comtal, on tinc
la família i moltes relacions i records, i també per l’amistat i els records que m’uneixen amb els sacerdots
que hi viuen, per oferir el meu petit servei a aquesta
comunitat sacerdotal i possibilitar-me les meves responsabilitats a Roma i a altres indrets. Us puc dir que
he trobat molta gent pel carrer que m’ha agraït aquesta decisió.
Aquesta casa sacerdotal d’alguna manera és molt
coneguda en les nostres tres diòcesis, perquè hi ha
molts feligresos que mantenen amistat amb els qui
han estat els seus rectors, saben que aquestes persones estimades viuen en aquesta Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol de Barcelona.

Quina impressió té de
la Residència Sacerdotal?
Mn. Joaquim Brustenga
Arquebisbat de Barcelona
«Viure l’última
etapa de
la meva
vida amb
els companys
preveres!»
Fa més de dos anys i mig que estic a
la Residència Sacerdotal Sant Josep
Oriol. Sempre havia pensat que al jubilar-me demanaria anar a aquesta
Residència. Ho vaig demanar als 78
anys, però en aquell moment hi havia cua de peticions. Em vaig haver
d’esperar dos anys. Per què havia fet
aquesta opció?
Des de sempre he viscut l’ideal de
la diocesanitat. Les nostres generacions de preveres són fills dels ideals
del Concili Vaticà II, entre els quals

aquest Concili va potenciar la teologia
de la diocesanitat. A més, participo
en grups de preveres de revisió de
vida.
Actualment, encara em sento —gràcies a Déu— força bé per ajudar en
les celebracions d’una parròquia, i per
seguir participant en les reunions de
grups de matrimonis.
Estic molt content de conviure amb
els companys preveres l’última etapa de la meva vida.
Tenim moltes ocasions d’ajudarnos, de viure la fraternitat, sobretot
amb els companys que estan en una
situació de dependència física o psíquica.

Mn. Albert Torrens
Bisbat de Terrassa
«Viure
a la Residència
Sacerdotal
és com
viure
a casa»
Viure a la Residència és com viure a
casa. Aquí tinc els meus germans en
el sacerdoci. Tant de bo tothom es pogués retirar on es trobés amb els companys d’estudis, amb els companys
de treball, amb els que ja des d’anys
es coneixen. Vivim a la mateixa casa
però cadascú és independent i alhora et sents acompanyat i estimat. Poder viure aquí és un autèntic regal de
Déu.
Quan es dividí l’arxidiòcesi em trobava a Terrassa i se’m demanà si vo-

lia tornar a Barcelona. La resposta
fou que si quan em retirés podia venir
a la Residència em quedava on era.
I així va ser.
Cadascú té el seu apartament amb
lavabo i dutxa individual (que netegen cada dia), hi ha dues capelles, un
jardí gran i tres biblioteques molt bones.
Però a més de ser casa meva, tant
quan hi havien les religioses com ara
som molt ben tractats, considerats.
Tant espiritualment com materialment
estem molt bé.
Podem concelebrar l’Eucaristia cada dia, podem resar conjuntament
les vespres cada dia, el rosari, el mes
de Maria, el del Sagrat Cor, els exercicis espirituals, la unció dels malalts,
etc. I això lliurement, sense cap obligació.
Saber que si et passa quelcom et
cuiden amb atenció i professionalitat
és d’agrair. Certament, sempre podria
ser millor, però havent visitat moltes
residències de persones grans, aquesta és la millor.
Ser totalment lliures per poder sortir, ajudar en diversos ministeris sacerdotals, poder practicar la caritat fraterna amb els teus companys que es
troben amb més dificultats, això és una
autèntica meravella.
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Una llar per als sacerdots jubilats
Mn. Josep Serra Colomer, director de la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol
El dia 18 de juny es compleixen els 50 anys
de la creació de l’actual Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol, situada al barri de les
Corts, concretament en els números 198-200
del carrer Joan Güell, molt a prop de la parròquia de Santa Maria del Remei. La Residència acull actualment 60 preveres jubilats dels tres bisbats: Barcelona, Sant Feliu
de Llobregat i Terrassa. Els residents als quals
el seu estat de salut els ho permet encara
estan actius i fan diversos serveis a les parròquies.
La nostra Residència vol ser la seva llar en
aquesta etapa de la seva vida. I en aquests
50 anys han estat prop de tres-cents els sacerdots que han trobat una llar en aquesta
Residència que, dins de l’austeritat, vol que
no els falti cap dels serveis essencials i necessaris.
En complir els 50 anys, la Residència desitja donar gràcies a Déu per totes les persones que la varen fer possible i l’han sostingut
fins al moment actual. i també vol recordar
les persones que estan en la història de la
casa. El cardenal Marcelo González Martín,
arquebisbe que fou de Barcelona, que va veure
la necessitat de tenir una casa per acollir
els sacerdots jubilats. Podem dir que la Resi-

Mn. Josep Serra a la direcció de la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol

Mn. Enric Aymerich
Bisbat de Sant Feliu
de Llobregat
«Una de les
coses més
boniques de
la casa, és que
hi ha un bon
companyerisme
entre tots»
Fa pocs dies vaig tenir ocasió de parlar amb el meu bisbe Agustí, amb motiu de la visita pastoral a l’arxiprestat
de Montserrat, i em preguntava tot interessat per la Residència Sacerdotal
Sant Josep Oriol, sobretot per la seva
espiritualitat.
L’hi vaig respondre que podia estar
ben tranquil. Tenim la celebració de
l’Eucaristia tots els dies a les 8 h per
als matiners; a les 10 h, per als que
no ho són tant; i a les 11 h per als malalts, que celebra Mn. Josep Casas en
una capelleta, més íntima.
També, cada dia, resem el rosari
tots junts a la capella. Des de fa poc
temps també l’hora de vespres, que
abans fèiem particularment, i no manca mai l’oració a sant Josep Oriol i

dència és una obra que ell va deixar a Barcelona.
Em plau recordar també el bisbe auxiliar
de Barcelona Ramon Daumal, que va residir
molts anys en aquesta casa, secundat per
Mn. Francesc Raventós, rector durant dècades d’aquesta casa. Tots dos li van donar
un estil familiar i un esperit comunitari i fraternal que desitgem que sempre es mantingui.
El cardenal Omella, en les seves visites a
la Residència, sempre ens encoratja a viure
sobretot un clima de fraternitat. També em
plau recordar els altres bisbes que han passat per la casa com a germans grans de la
comunitat de preveres: Joan Martí Alanis,
que fou bisbe d’Urgell; Pere Tena, bisbe auxiliar de Barcelona; Sebastià Taltavull, ara bisbe de Mallorca i, actualment, el cardenal Lluís
Martínez Sistach, arquebisbe emèrit de Barcelona.
Cinquanta anys essent una llar per als sacerdots grans. ¡Quantes han estat les persones, religioses i personal seglar, que ho han
fet possible! Les recordem en aquest moment amb un gran sentiment d’agraïment.
I que Déu ens ajudi a continuar fent aquest
servei.

l’àngelus. Els últims dimarts de cada mes hi ha un recés per pregar per
les vocacions sacerdotals i religioses. Cada any, per Quaresma, fem el
exercicis espirituals durant una setmana.
L’aspecte cultural està ben cuidat,
ja que cada dimarts tenim una conferència amb temes d’interès. Hi han
participat bisbes, sacerdots, gent de
l’àmbit científic i cultural. De tant en
tant veiem el DVD d’alguna pel·lícula de la història del cinema i alguna
coral ens visita per oferir-nos un concert.
Però, sobretot, una de les coses
més boniques de la casa, és que hi
ha un bon companyerisme entre tots.
Ho facilita certament el que molts ja
ens coneixem del temps del Seminari,
però també ens fem fàcilment amics,
amb el constant contacte. Un detall
molt bonic és que quan arriba un nou
resident, en el menjador se li fa un fort
aplaudiment.
Aquesta és la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol, fa 8 anys que hi
resideixo i des d’aquí col·laboro amb
molta il·lusió a la missa de les parròquies veïnes i els dissabtes i diumenges al poble d’Abrera i veïns, gràcies a
que el Senyor em conserva el cap i les
cames.
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50 anys de la Residència Sacerdotal St. Josep Oriol
ENTREVISTA A MN. FRANCESC RAVENTÓS I PUJOL, QUE DURANT 46 ANYS
HA ESTAT RECTOR DE LA RESIDÈNCIA SACERDOTAL

«El bisbe Ramon Daumal volia que aquesta
casa estigués ben oberta a la diòcesi»
Quan comença la història d’aquesta casa? De quin
fet se celebren ara els 50 anys?
La Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol, que
celebra aquest mes els cinquanta anys d’existència, té els orígens remots a la segona part del segle XIX, quan el bisbe Pantaleó Montserrat va deixar
un llegat per atendre els sacerdots que després
d’una vida d’activitat apostòlica es trobaven sense
mitjans i en pobresa. D’aquí va sorgir l’Asil per a
Sacerdots Pobres, que a finals de segle evoluciona com a Seminari Major per a sacerdots retirats,
i que el 1968 es modernitza com a Residència Sacerdotal.
Quants anys fou vostè rector a la Residència? Què
l’ha motivat a escriure’n la història?
Als pocs mesos d’haver-se inaugurat la Residència
Sacerdotal, Mons. Ramon Daumal va ser nomenat
bisbe auxiliar i va voler anar-hi a viure per residir entre els sacerdots jubilats i, així, donar relleu als que
havien donat la vida al servei de l’Església. Em va
demanar que volgués ajudar-lo com a secretari particular i cuidar-me, a la vegada, de la direcció de la
Residència. Durant quaranta-sis anys he realitzat
aquesta tasca en la qual he descobert uns grans
exemples de generositat i de servei que m’ha semblat que seria profitós donar a conèixer escrivint la
història d’aquesta institució.
Com volia que fos la casa el bisbe Ramon Daumal,
amb qui vostè va treballar tants anys?
El senyor bisbe Ramon Daumal, amb la seva presència entre els sacerdots ancians va esforçar-se per

fundació, el bisbe Gregori Modrego va voler posar-la
sota la protecció del sant sacerdot de Barcelona
sant Josep Oriol, model de preveres. Ja en l’etapa
anterior, el prior Mn. Josep Martí havia fomentat la
devoció envers el sant sacerdot barceloní, encarregant a l’escultor Josep Maria Camps Arnau una imatge que actualment presideix l’entrada de la Casa
Sacerdotal.

Mn. Raventós a la seva habitació de la Residència
Sacerdotal Sant Josep Oriol

fer-ne una veritable família de germanor sacerdotal.
Volia evitar que les xacres pròpies de l’ancianitat
aïllessin els residents en soledat. Va fomentar que
els residents que podien, fessin serveis d’ajuda a
les parròquies o a altres activitats eclesials. Va procurar que visquessin agermanats, celebrant junts
les festes litúrgiques amb tota solemnitat, que coneguessin les noves activitats de la vida de la diòcesi i
que també visquessin joiosament les festes i els aniversaris de cada un dels residents. També desitjava
que aquesta casa estigués ben oberta a la diòcesi
i que, si la salut els ho permetia, els residents poguessin fer serveis a les parròquies i altres institucions diocesanes.
Com ha estat present a la casa la figura de sant
Josep Oriol, que li dona el nom?
Quan es va crear la Residència Sacerdotal com a

Vostè ha estat l’ànima de la beatificació del Dr. Tarrés.
Oi que aquest metge, apòstol i sacerdot també està
molt present a la Residència?
La majoria dels sacerdots que actualment vivim a la
Residència Sacerdotal vàrem conèixer aquest gran
metge sacerdot i apòstol que fou el beat Pere Tarrés
i vàrem admirar la seva vida de donació i servei;
per tant, és lògic que junt amb sant Josep Oriol recordem i venerem aquest gran fill de la nostra terra; com també recordem el prior Mn. Antoni Vergés
i els dos residents que donaren la vida per Crist en
la persecució de 1936. A aquests homes de Déu els
preguem per la nostra Església, en la qual hem treballat tota la vida i que ara ho fem principalment amb
la pregària.
Digui’ns, per acabar, què desitja per al futur d’aquesta casa?
Prego Déu, per la intercessió de sant Josep Oriol i
del beat Pere Tarrés, que els actuals dirigents trobin
els mitjans apropiats per mantenir i acréixer l’ambient de fraternitat sacerdotal que existeix a la Residència Sacerdotal i que va estimular el bisbe Ramon
Daumal; i també que els bisbes, sacerdots i cristians
del nostre bisbat sentin com a seva la Residència,
l’estimin, l’ajudin i fraternitzin amb els ancians residents. Mirant el passat, en aquest cinquantenari
pregarem per tots els que han passat i han ajudat
aquesta casa, preveres, diaques, familiars, religiosos, religioses i personal seglar.
J. Piquer

Llibre La Residència Sacerdotal
Sant Josep Oriol. Història
En commemoració del 50è aniversari de la construcció de la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol,
Mn. Francesc Raventós ha escrit el llibre de la història d’aquesta institució.
El llibre s’obre amb una introducció de Mn. Josep
M. Martí Bonet, que explica el context històric de
l’obra i la caritat heroica del que fou bisbe de Barcelona, Dr. Català Albosa. La portada del llibre
recull el quadre on es representa un dels miracles

de sant Josep Oriol, exposat a l’Esglesia de Santa
Anna. El llibre conclou amb dotze apèndixs documentals estatutaris de la història de la institució.
Serà presentat el proper dia 18 de juny pel Dr.
Josep M. Martí Bonet a la mateixa residència, en
un acte obert al públic a la Catedral de Barcelona. Posteriorment el dia 23 de juny serà presentat
a la Catedral de Barcelona (Sala de la Mercè, a les
11.30 h).
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Mn. Francesc Raventós i Pujol (Barcelona, 1932) és la memòria vivent de la Residència Sacerdotal, de la
qual ha estat rector durant 46 anys i ara segueix essent-ne un dels seixanta residents. Ningú millor que
ell per fer-ne la història. I així ho ha fet: coincidint amb la celebració del cinquantè aniversari, es publica el llibre La Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol. Història, editada per l’Arxiu Diocesà, amb un estudi introductori del Dr. Josep M. Martí Bonet, canonge i director de l’Arxiu Diocesà.

