
BREU RESUM HISTÒRIC DE L’ORATORI DE GRÀCIA 
 
1881 (3 de juny) 
 Breu del Papa Lleó XII, autoritzant la creació d’un nou Oratori a Gràcia 
 
1883  (1 de juny) 
 Benedicció i col·locació de la primera pedra 
 
1885 (divendres, 2 de gener) 

Benedicció de la residència i de la primera església, a Gràcia 
 

1888 (30 de novembre) 
Establiment definitiu de la Congregació de Gràcia 
 

1891 (12 d’agost) 
Benedicció i col·locació de la primera pedra de la nova església (actual) 
 

1894 (12 d’agost) 
Benedicció de la nova església, obra de l’arquitecte Joan Artigas 
 

1901 (Nadal) 
Benedicció de l’altar major 
 

1907 (–) 
Inauguració d’un òrgan, fabricat per Tepatti 
 

1909  (27 de juliol, revolta de la Setmana Tràgica) 
Incendi de l’església i part de la residència 
 

–––– (–) 
Construcció dels dos altars laterals: del Sagrat cor i de sant Felip Neri, obra de F. Berenguer 
i Mestres, deixeble d’A. Gaudí 
 

1929 (–) 
Pintura mural del quart d’esfera de l’àbsis, feta per Lluís Fèlix i Barris 
 

1936-1939 (Guerra Civil) 
Incendi de l’interior i contingut de l’església. La residència és convertida en caserna militar. 
Són morts cinc dels pares de la comunitat 
 

1939 (25 de març) 
Retorn dels pares. Es restableix la vida de la comunitat. Treballs de restauració i adequació 
de la residència i de l’església 
 

1958 (18 de maig) 
Consagració dels altars laterals restaurats, amb escultures de J. Camps Arnau i decoració de 
J. Sanjaume, dels quals també és la nova imatge de l’Immaculada i la restauració del retaule 
de l’altar major 
 

1960  (3 de gener) 
Celebració dels 75 anys 



1965 (23 de maig) 
Benedicció de nous locals, ocupen el lloc on havia estat la primitiva església, en bé d’un 
millor apostolat 
 

1965 (30 de maig) 
Benedicció de la capella i consagració del seu altar dels nous locals 
 

1972 (–) 
Aplicació de la reforma litúrgica del Concili Vaticà II, remodelació del presbiteri de 
l’església segons el projecto de l’arquitecte J. Bonet Armengol 
 

1985 (19 de març) 
Fi de les obres del presbiteri amb la col·locació de la creu, obra de l’escultor J. Camps 
Arnau, i de l’ambó 
 

1985 (Pasqua) 
Inauguració d’un òrgan electrònic. Inauguració de la nova il·luminació de l’església 
 

1985 (St. Felip Neri) 
Celebració dels 100 anys a Gràcia 

 
Per a més informació cf. COLÁS PEIRÓ, F., L’Oratori de Sant Felip Neri de Gràcia. Cent anys de 
vida. Barcelona, 1996.  


