Tot a punt per al centenari de la proclamació del
Tibidabo com a temple expiatori
Dc, 15/06/2011 per Catalunya Religió

(Salesians) El proper dia 28 de juny farà exactament cent anys que la basílica del
Sagrat Cor de Jesús, que en aquell moment era conegut només com a temple del
Tibidabo, va ser declarada temple expiatori d’àmbit espanyol pel papa Pius X, en el
decurs del XXII Congrés Eucarístic Internacional, dies després que es beneís la
seva cripta.
Per celebrar-ho, la Comunitat salesiana del Tibidabo ha preparat tot un seguit
d’activitats que –en el context del mes de juny, dedicat del Sagrat Cor– es van
iniciar el passat dia 4 de juny amb la Vetlla de les Espigues, presidida pel bisbe
auxiliar de Terrassa Salvador Cristau.
La celebració continuarà el 19 de juny, amb la celebració de l’assemblea anual de
l’Apostolat de l’Oració de Catalunya, i seguirà el dia 26, amb les noces d’or
sacerdotals dels salesians Antonio Madurga i Jesús Colina, molt vinculats al
Tibidabo.
Ja al mes de juliol, el dia 1 se celebrarà la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús,
que serà presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona.
Dos dies més tard, el 3 de juliol, serà la consagració de les famílies al Sagrat
Cor de Jesús, que presidirà Joan-Enric Vives, bisbe de la Seu i copríncep
d’Andorra.
L’origen de la basílica Tibidabo es remunta al 1886 quan un grup de catòlics de
Barcelona van oferir a Don Bosco –dins la seva estada a Barcelona– els terrenys
per edificar el temple, tal com ella mateix havia somniat durant el viatge.
El 1902 es col·locava la primera pedra i el 1911, com es commemora enguany,
s’inaugurava la cripta i era declarada temple nacional expiatori. Un any més
tard s’hi instal·laven els salesians i l’any 1914 s’iniciaven les obres de la nau
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superior, dedicada el 1952, durant el XXXV Congrés Eucarístic Internacional.
El 1960 es fundava l’Adoració Nocturna del Tibidabo i el 1961, un cop restituïda la
imatge que corona el temple, el papa Joan XXIII l’elevava a la dignitat de
basílica menor. L’any 1966 quedava erigida la Parròquia del Sagrat Cor de Jesús
del Tibidabo.
Actualment un grup d’11 salesians anima pastoralment el Tibidabo, que
compta amb una gran activitat parroquial. També acull molts grups d’adoradors,
en torns diversos. Dins l’activitat d’acollida destaquen també l’Exposició
Catequètica Permanent (1986) i el Museu d’Art Sacre Nadalenc Mossèn Francesc
Camprubí (2000).
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