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La mort del bisbe Antoni Vadell, als 49 anys, tot i passar
de puntetes en els mitjans de comunicació generals, ha
causat un fort impacte en la comunitat creient i en moltes
persones que havien tingut el goig de poder-lo conèixer.
No parlo només de Barcelona, d’on era bisbe auxiliar, ni
de Mallorca, on era nat. El seu carisma i la projecció a les
xarxes socials han fet que el seu missatge, el seu tarannà
i el seu somriure hagin traspassat totes les fronteres.

La proximitat té això: hem sentit la seva mort com si fos
de casa, i el seu traspàs ha estat el seu darrer testimoni:
ell mateix va dir que afrontava el càncer de pàncrees com
una oportunitat d’unir-se més al misteri de mort i
resurrecció de Jesucrist i a tantes persones que so-
freixen.

A Figueres va venir per les jornades de catequistes de
l’any 2018 com a bisbe del Secretariat Interdiocesà de
Catequesi de Catalunya i les Illes, i ens va deixar
petjada pel seu entusiasme i la seva capacitat de
comunicar l’essència de la fe i la catequesi. Era un
enamorat de Jesús. Ell insistia que no hem de presentar
Jesús com un personatge de la història sinó com algú
que és vivent en tots nosaltres. Algú de qui ens podem
enamorar. I un enamorat què fa sinó estimar? I si
estimes, ets de Déu.

Toni Vadell veia la seva vida com una
missió d’estimació a les persones,
fossin creients o no, i amb un tracte
exquisit. Ha destacat per la seva
sintonia amb els joves i per un estil
propi en la predicació, des d’una
alegria que formava part del seu lema
episcopal: “Gaudete in Domino

semper” (“Estigueu sempre contents en el Senyor”).

Tenia una visió esperançada i mobilitzant. En les típiques
reunions de capellans, sovint marcades pel derrotisme
de la secularització i la falta de fe, ell animava i
engrescava posant l’accent en la fe de tanta gent i la
necessitat de fer conèixer el Crist vivent. Parlant de les
parròquies, deia que han de ser una llar, on tothom s’hi
pugui sentir com a casa, però sempre amb la porta
oberta, perquè la comunitat mai es pot tancar en ella
mateixa, ha d’evangelitzar i escampar la joia del Senyor.

Ha tingut una carrera brillant, però la base li ve de la fe
dels seus pares. El pare va morir fa poc, i la mare encara
viu. Ell també seguirà “vivent”, d’una altra manera, més
íntima encara, entre nosaltres, intercedint des del cel.
Bona falta que ens fa.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

TONI VADELL: LA POTÈNCIA DEL TESTIMONI
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Pensament de la setmana

“Senyor, és difícil seguir-te; però és
impossible deixar-te”.

Sant Agustí

La Paraula del diumenge
DIUMENGE VIII DURANT L’ANY

“El fruit de l’arbre
demostra el bon conreu”.
(Llibre de Jesús, fill de Sira)

“No hi ha cap arbre bo que
doni fruits dolents, ni cap
arbre dolent que doni fruits
bons. Cada arbre es coneix

pels seus fruits”.
(De l’evangeli de sant Lluc)

Testimoni de la setmana

A LES PORTES DE LA QUARESMA
Senyor Jesús, ens convides de
nou a reforçar la nostra amistat
amb tu, a fer de Cirineus de la
teva passió pel món. És un temps
per pregar més, no mirar-nos tant
al mirall i emmirallar-nos més en
el teu Evangeli. Són dies per
dejunar de coses negatives, com ara murmurar o
buscar els defectes dels altres. Un temps per
saber-se estar de satisfer els propis capricis i estar
més amatents a les necessitats dels germans que
fan camí amb nosaltres. Facilitant la vida als qui ens
envolten, tractant la gent amb més amabilitat,
fraternitat i solidaritat envers els més pobres. Un
temps per abstenir-nos de la rutina, de la indife-
rència, de tot el que ens impedeix de ser testimonis
autèntics de la teva tendresa.



RESULTAT DE LA COL·LECTA DEMANS UNIDES
A la col·lecta de la Campanya contra la Fam de
Mans Unides s’han recollit:

Sant Pere: 2.170 €; Immaculada: 1.335 €;

Bon Pastor: 401’20 €; Poble Nou: 430 €:

Sagrada Família: 852’50 €

DISSABTE PARTICIPEM AL SÍNODE
Dissabte que ve, dia 5 de març, de 10 a 12 del
matí, als locals de la parròquia de la Imma-
culada, convoquem a una nova trobada de
consulta del Sínode. A més de la gent dels
Consells, grups, serveis parroquials i feligresos
en general, hi convidem aquesta vegada també
altres persones que no són habituals a l’església,
perquè l’esperit del Sínode és obrir la participació
més enllà del perímetre dels cristians practicants.
Hi ha moltes persones que es consideren
creients, encara que no participin assíduament, i
volem donar-los veu i oportunitat de compartir els
uns amb als altres.

Per això serà bo que convidem a la trobada
persones que ens poden aportar el seu punt de
vista sobre la tasca de l’Església. Com a pauta de
diàleg, se’ls poden oferir les següents preguntes:

– Quina experiència personal tinc en el meu
tracte amb la parròquia (o l’Església)? Com la
valoro?

– En què crec que la parròquia (o l’Església) pot
ajudar a fer créixer la nostra societat?

COMENÇA LA QUARESMA
Dimecres de Cendra.- Dimecres vinent celebrem
el Dimecres de Cendra, amb la benedicció i
imposició de la cendra a la missa de les 10 del
matí a l’església de Sant Pere.

Via Crucis.- Cada divendres de Quaresma hi
haurà el Via Crucis abans de la missa, a les 9’30,
a l’església de Sant Pere.

Conferència quaresmal.- La primera conferència
quaresmal tindrà lloc el dijous, 10 de març, a les
7 del vespre, a l’antic convent de les Clarisses de
Fortià, amb el tema “El crit de Job: El mal i la
caducitat humana”, a càrrec del biblista i rector
de Cadaqués Mn. Jaume Angelats.

RECOLLIDA D’ALIMENTS
A les misses del proper cap de setmana, com
cada primer de mes, es fa la recollida organitzada
per la Catequesi de Seguiment i Professió de Fe.
Aquest mes es recolliran productes d’aliments
bàsics per a famílies necessitades. Moltes gràcies.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

JESÚS ÉS LLIURE DAVANT EL PODER

La predicació i els signes de Jesús
van ser una provocació constant a la
manera de pensar dels sacerdots del
Temple i dels mestres de la Llei. No és
que Jesús fos contrari a la Llei; però
no volia que la Llei ofegués la
misericòrdia i que estigués per da-
munt de la persona, carregant-la amb obligacions
feixugues. Jesús declara que “el dissabte ha estat
fet per a l´home, i no l’home per al dissabte” (Mc
2,27). Les normes de puresa ritual, com dejunis,
prohibició d’aliments, ablucions, el tracte amb els
pagans... feien creure que es podia ser just fent
només ritus exteriors. I l’actitud de rebuig dels
pecadors i marginats era perquè eren considerats
impurs que no complien la Llei. I Jesús dirà: “El
que jo vull és amor, i no sacrificis. No he vingut a
cridar els justos, sinó els pecadors” (Mt 9,12-13).

MOVIMENT PARROQUIAL

DEFUNCIONS
Dia 18 de febrer: Catalina Gelabert Pujol,
de 91 anys.

Dia 20 de febrer: Antonio Pagès Surroca,
de 79 anys.

Dia 21 de febrer: Dolors Moncanut Guillamet,
de 68 anys.

-----------------

INTENCIONS DEL SANT PARE – MES DE MARÇ

– Perquè els cristians, davant dels nous desafiaments
de la bioètica, promoguin sempre la defensa de la
vida a través de l’oració i l’acció social.

– Per les vocacions al sacerdoci, a la vida consagrada
i a la vida familiar fonamentada en el sagrament del
matrimoni, perquè els joves escoltin la crida que el
Senyor els fa i responguin amb generositat.

-----------------

“Conocer nuestras propias limitaciones y errores nos
capacita para ser más comprensivos con los demás,
que también tienen que soportar nuestras carencias.
El amor humilde sana muchas heridas”.


