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“US DONARÉ PASTORS SEGONS EL MEU COR” 
 

Amb aquesta cita del profeta Jeremies (Jr 3, 15) començava l´exhortació 

apostòlica de Joan Pau II sobre la formació dels sacerdots en la situació 

actual. 

A través d´aquestes paraules Déu promet  al seu poble que no el deixarà 

mai mancat de pastors que l´apleguin i el guiïn. 

Avui, a les portes de l’ordenació de Mn. Jordi Mondragón, aquesta cita 

esdevé especialment il·luminadora de tot el què viurem aquests dies. 

Cal prestar atenció, primerament, en que és Déu qui dóna aquest do. 

Darrera la voluntat de l´ordenand i de la decisió del bisbe hi ha la crida de 

Déu: és Ell qui dóna pastors a la seva Església. En tota la celebració -a 

través de la pregària, els gestos i la invocació a l´Esperit Sant- apareix amb 

força qui és l´autèntic protagonista de la celebració: una vegada més és 

Déu qui per l´acció sacramental parla, actua, dona la gràcia, crida a seguir-

lo, es dona a nosaltres... 

També cal ressaltar que els ministres -els pastors- són per al poble de 

Déu. A un no el fan capellà per a ell, sinó per als altres. El ministeri 

sacerdotal és donat per Déu al seu poble. Per això quan en la celebració  el 

candidat és escollit pel bisbe per a ser ordenat, el poble prorromp amb 

l´acció de gràcies a Déu. Més enllà, doncs, d´una festa particular o d´una 

família en concret és la festa de tota l´Església que s´alegra pel benefici 

del sacerdoci. 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 14.- Exaltació de la Santa Creu i sant Cebrià, bisbe i màrtir.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Dolores Prats i Josep Ferrés / Cenobia Habas.                                         
 

Diumenge dia 15.- DIUMENGE 24 DE DURANT L’ANY. 
         Mare de Déu dels Dolors. 
9h.- Dolores Fumadó Siñol. 
      Josep Mª Aymerich Costa.            
12:30h.- Missa.     
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia 16.- Sant Corneli, papa i sant Cebrià, bisbe de Cartago, màrtirs.  
Vespre.- Amics Julio i Josep. 
   Joaquim Llopart Guilera. 
   Pere Vendrell Font (8è. aniversari). 
 

Dimarts dia 17.- Sant Robert Belarmino, bisbe i doctor de l’Església. 
Matí.- Missa. 
Vespre.- Magdalena León Campderrós.                          
 

Dimecres dia 18.- Sant Ferriol, santa Sofia i santa Irene, màrtirs. 
Matí.-     Missa                               
Vespre.-   Missa                               
 

Dijous dia 19.- Santa Maria de Cervelló, verge mercedària.  
Matí.-  Missa 
Vespre.-  Missa 
 
Divendres dia 20.- Sant Andreu Kim Taegon i sant Pau Chong Hasang i 
companys màrtirs a Corea. 
Matí.-      Missa                     
Vespre.- Antonio Pastor i Margarita Mayor.                   
 

Dissabte dia 21.- Sant Mateu, apòstol i evangelista. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Isabel Biscarri i espòs Julià i filla Anna. 
      Joan Matas, Annita Ferrés i Mª Dolors Balcells.                                           
 

Diumenge dia 22.- DIUMENGE 25 DE DURANT L’ANY. 
9h.- Família Martí-Tuset.              
12:30h.- Joan Font i Montserrat Mèlich.  
    Esposos Isidre Prats i Maria Almirall. 
      

11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

 



Hem parlat de Déu que crida i del sentit i terme d´aquesta vocació: el 

poble de Déu. Cal dir una paraula sobre l´ordenand. Per pròpia experiència 

hom pot dir que bullen en el cor una barreja de sentiments que després, 

amb els anys, es van confirmant: de gratitud i sentir-se indigne, de 

pregària, de disponibilitat al servei, col·laboració eclesial... Amor, 

compassió i comprensió envers cada home i cada dona que fan amb tu el 

camí de la vida i dels quals et sents germà i pastat del mateix fang... 

Que la cita de Jeremies inspiri els nostres sentiments davant l´ordenació 

del nostre diaca: 

- Quin goig que Déu ens doni un nou pastor! 
- Gràcies pel ministeri sacerdotal en l´Església! 
- Senyor: No deixeu d´enviar treballadors als vostres camps! 
- Que en Jordi sigui un pastor segons el vostre cor! 
 

Mn. Anton Roca 
 

 

ORDENACIÓ PRESBITERAL DE MN. JORDI MONDRAGON 
 

• DIA: Diumenge vinent, dia 22, a les 18h. a l’Església Catedral de 
Sant Feliu de Llobregat, amb un altre company seu: Mn. Javier 
Ojeda. Acabada la celebració hi haurà un piscolabis en la Casa de 
l’Església (bisbat). 

 

• AUTOCAR PER ANAR-HI: sortirà de La Vailet (al costat del 
McDonald’s) a les 5 de la tarda. Preu: 7 €. Encara hi ha places. 
 

• PRIMERA MISSA (MISSA NOVA) A LA PARRÒQUIA. 
Diumenge, dia 6 d’octubre, a les 12:30h. celebrarà la seva primera 
missa a la nostra parròquia. En acabar tindrà lloc l’ofrena de 
l’obsequi i paraules d’agraïment i comiat, ja que ha estat nomenat 
vicari de Santa Maria de Piera i pobles de l’entorn.   

 

 

 EL NOSTRE CONDOL ALS FAMILIARS DE: 
• María Pilar Molina Díaz que morí el passat dia 9, a l’edat de 47 

anys. 
• Margarida Boada Valls, que morí el passat dia 10, a l’edat de 

93 anys. 
Descansin en la pau del Senyor. 
 

 REUNIÓ DE CATEQUISTES:  
DIJOUS, DIA 19,  A LES 21 H., A LA RECTORIA 

 BAPTISMES, DISSABTE, DIA 14 
Reben el sagrament de la vida cristiana els germans bessons: Alex  i 
Marián Blanco Britez. Felicitem els infants i la família. 
 

 INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI I A LA CONFIRMACIÓ 
Dimecres, dies 18 i 25 de setembre, de 5 a 7 de la tarda al Casal 
parroquial. 
Edat catequesi Primera Comunió: a partir de 3r. de Primària. 

 

 

DÉU ÉS EN EL DOLOR 
 

Cada setmana veiem als informatius imatges impressionants de 
patiment i mort de persones refugiades tant a Europa com a Mèxic. Aquest 
patiment m’ha recordat una anècdota històrica. A Alemanya, durant la 
Segona Guerra Mundial, estava pres en el camp de concentració de 
Flossenbürg Dietrich Bonhoeffer, un líder religiós alemany que havia 
treballat en el moviment ecumènic del seu país i que havia participat en la 
resistència contra el nazisme. 

Un dia els guàrdies obligaren tots els presoners a presenciar l'execució 
de tres condemnats. Davant d’aquell terrible espectacle, algú va xiuxiuejar 
al costat de Dietrich Bonhoeffer: 

- I Déu, on és? 
I ell, que era teòleg, assenyalà els penjats que es balancejaven a la llum 
de l'alba: 

- Aquí. 
Dies després, va arribar el seu torn. Dietrich Bonhoeffer va ser executat 

el 9 d’abril de 1945. Només tenia 39 anys. 
Els camps de  concentració nazi varen ser un dels escenaris més 

macabres pel que fa a la posada en escena del costat fosc i cruel de l’ésser 
humà, però la història de Dietrich Bonhoeffer connecta aquesta tràgica 
realitat amb l’experiència pasqual. Des de la fe no tenim cap resposta 
intel·lectual al problema del dolor, no podem comprendre el perquè del 
patiment de tantes persones, però tenim una resposta vital: Déu el va voler 
assumir a través de Jesús. 

A partir d’aquell moment, Jesús és present en tots i cadascun dels 
patiments humans, i la consciència de la seva presència ens hauria de 
recordar que el dolor i la mort només són passos envers la Vida. Alhora, la 
consciència de la presència de Jesús en les persones que pateixen ens 
hauria d’empènyer als creients a lluitar contra totes les situacions 
d’injustícia, de dolor i de misèria. 

 

Joan Ferrés i Prats 


