
De ls  s e us  e s c rits  e s piritua ls . . . .  
 

• Déu amable , e s pòs  de  la  me va ànima, 
només  vós  s ou digne  de  s e r  e s timat s obre  
tote s  le s  cos e s !. 

 
• La pau inte r ior  és  la  major  fe lic ita t  

d’aque s ta  vida . 
 

• La ve r itable  tranquil·lita t  inte r ior  de  la  
pe rs ona  e s tà e n no ofe ndre  Déu, honrar  i 
s e rvir  e ls  a ltre s , i e n s abe r- s e  vènce r  a  s i 
mate ix . 

 
• La pate rnita t  és  com un s ace rdoci; i a ix í 

com és  propi de l s ace rdot e xhor tar , 
pre dicar  i pre gar , de  la  mate ixa  mane ra  
ca l que  e ls  pare s  de  família  s iguin 
amate nts  vigilants , i cons tants , pe rò 
prude nts  pre dicadors . 

 
• A Natzare t hi ha  la  cas a  s anta  pe r   

e xce l·lència . On s ’hi aprèn a  s e rvir  i 
e s timar  Déu e n e s pe r it , a  s e r  útils  a l 
proïs me , a  cor re gir  e ls  propis  de fe c te s  i a  
obrar  amb pure s a  d’inte nció. 

 
• Entra  a lgune s  ve gade s  a l dia  a  la  cas e ta  

de  Natzare t, i, ni que  s igui bre ume nt, 
s a luda  amb afe c te  i ve ne rac ió le s  tr e s  
s agrade s  Pe rs one s  de  Je s ús , Mar ia  i 
Jos e p. 

 
• Sagrada  Família , Je s ús , Mar ia  i Jos e p, 

e xe mple  d’amor  i s ante dat, acolliu 
be nigne s  le s  s úplique s  de ls  vos tre s  fills , 
pe r  ta l que  imitant- vos  a  vos altre s , e l món 
s igui una  gran família  on només  re gni 
l’amor . 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Oració: 
 
Déu i Pare nostre,  
que heu atorgat  
a SANT JOSEP MANYANET 
el do d’encarnar les virtuts  
de la Família humana  
del vostre Fill, 
i amb la gràcia de l’Esperit Sant 
l’heu cridat a viure i a anunciar,  
amb la paraula i el testimoni, 
l’Evangeli de la família,  
proclamat a Natzaret; 
concediu-nos,  
per la seva intercessió, 
la gràcia  
de viure aquest Evangeli  
a les nostres llars.  
Us ho demanem per Jesucrist,  
Senyor nostre.  
Amén 
 
 

   Parròquia SANT JOSEP MANYANET 
Sant  Sebastià,  47  – Tel.  933 113 305  
08030 Barcelona 

 
 



Benvingut a l’església parroquial de Sant Josep Manyanet. 
Benvingut al Col·legi Jesús, Maria, Josep, la Casa Mare dels Fills 
de la Sagrada Família, on visqué, des d’on irradià la seva fama de 
santedat i on va morir sant Josep Manyanet. Benvingut a la 
capella santuari on es conserven i s’hi veneren les seves restes 
mortals. 
 
Els cristians li diem sant des del 16 de maig de 2004. Perquè com 
a cristià, sacerdot i religiós fundador de dues Congregacions 
religioses -Fills de la Sagrada Família i Missioneres Filles de la 
Sagrada Família de Natzaret- va viure l’Evangeli de Crist al llarg 
dels 68 anys de la seva vida, en tots els esdeveniments. La Bona 
Notícia de Crist va captivar el seu cor des de jove i en ella va 
trobar la felicitat de la seva vida.  
De l’Evangeli el va captivar principalment el misteri de la Família 
de Jesús, la Sagrada Família. En la Família de Natzaret, la família 
humana de Déu, hi va descobrir l’evangeli que Déu ha posat en el 
cor de tota família humana: L’home i la dona cristians estan 
cridats a formar una família cristiana segons l’amor que Déu ha 
posat dins el seu cor. Per això diu que la Sagrada Família és el 
model de la família cristiana. També és la seva font d’espiritualitat 
i de relació amb els altres. Ell així ho va viure i aquest ha estat el 
llegat deixat als seus seguidors. Si som capaços de valorar i fer 
créixer aquest do, les persones i la societat estaran en el camí de 
la felicitat. Per a ell, l’educació a l’escola és el principal mitjà per a 
promoure-ho. 
Tota la seva acció va estar motivada per aquesta vivència 
carismàtica. Els seus religiosos i religioses, els seus col·legis, la 
seva activitat com a sacerdot, els seus escrits, etc, només tenien 
sentit si anunciaven als alumnes i a les famílies allò que estan 
cridats a ser des del “misteri de la Família de Natzaret”. La idea 
de construir un Temple a la Sagrada Família, avui la Sagrada 
Família de Barcelona, té també aquest origen. 
 
El Pare Manyanet va néixer el 7 de gener de 1833 a Tremp 
(Lleida). Fou ordenat sacerdot el 9 d’abril de 1859 i es consagrà a 
Déu com a religiós el 2 de febrer de 1870. Morí en aquesta 
mateixa Casa, el 17 de desembre de 1901, amb fama d’home de 
Déu.  
El Papa Joan Pau II, després d’un llarg procés d’estudi i pregària, 
ha confirmat per a tota l’Església la seva santedat el 16 de maig 
de 2004. Molts, a Sant Josep Manyanet, el considerem el sant i el 
profeta de la família. Per totes les famílies li demanem que vetlli 
des del cel. 

CAPELLA PANTEÓ  
DE SANT JOSEP MANYANET 

 

És un petit santuari de recolliment i de pregària per 
la  intercessió de sant Josep Manyanet. 
Les seves despulles mortals foren traslladades l’any 
1929 des del cementiri de Sant Andreu de Palomar 
a aquesta església. L’any 1936, per tal d’evitar-ne la 
profanació, es procedí a la seva incineració, i el 
1939 es van dipositar les cendres en una artística 
urna per a la veneració dels fidels. 
En ocasió de la Beatificació, l’any 1984, 
s’emprengué la reforma de la Capella Panteó, 
conferint-li l’aspecte que té actualment. 
 

 
 

“Que Sant Josep Manyanet 
beneeixi totes les famílies 

i us ajudi a portar  
els exemples de la Sagrada 
Família a les vostres llars” 

 
Joan Pau II, Roma, 25 de maig de 2004,  

en  la canonització de sant  Josep Manyanet 

L’ARA DE L’ALTAR és símbol de Jesucrist, que en el 
sagrament pasqual i el do de l’Esperit Sant, santifica el 
Poble de Déu que fa camí, i el fa participar en el cant de 
lloança amb els sants en l’Església celestial. 
 
L’URNA SEPULCRAL guarda les cendres de Sant 
Josep Manyanet. 
 
EL MOSAIC que l’envolta ens suggereix un camí 
ascendent del qual n’és l’eix la Creu, que fa sants i 
emmena cap al Cel. 
 
LA IMATGE DE LA VERGE DE VALLDEFLORS evoca 
el profund amor de sant Josep Manyanet a la Mare de 
Déu, en la devoció particular de qui és la Patrona de la 
seva terra nadiua, Tremp. 
 
EL FEIX DE BANDERES fa presents els països on ha 
arrelat la llavor de l’Evangeli de Natzaret que ell va 
començar a sembrar amb el testimoni de la seva 
santedat de vida i d’apostolat en favor de la infantesa i 
de la família. 
 
El QUADRE d’ANTONI UTRILLO (1867-1944) primer 
pensionista intern del Col·legi, pintat de memòria sobre 
el record que el pintor tenia del Pare Manyanet. 
 
 

PER A MÉS INFORMACIÓ: 
�J.M. Blanquet – J. Piquer, Josep Manyanet,     
Profeta de la família, Claret, Barcelona 2004 
�J. Roca SF, José Manyanet, Una pedagogía de 
inspiración familiar, Claret, Barcelona 1995. 
�Revista “LA SAGRADA FAMILIA”, c/En- 
tença, 301, 08029 Barcelona 
www.lasagradafamilia.net 
www.manyanet.org  



 
 


