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Bisbat de St. Feliu de Llobregat

SACERDOT SENSE CAP MÈRIT
Pel sagrament del Baptisme el cristià queda inserit
en el poble de Déu que és l’Església i tal i com es
pronuncia al moment de la crismació, el nou cristià que
passa de ser criatura de Déu a ser Fill de Déu, participa
del sacerdoci real de Jesucrist, per això diem que som
fets sacerdots, reis i profetes, tal i com ho va ser el
mateix Jesucrist i per virtut dels seus mèrits, tots els
batejats participem d’ un mateix sacerdoci, és el que
anomenem: Sacerdoci Comú.
El Sacerdoci Ministerial és aquell que reben només
uns quants homes escollits entre els homes. Aquesta és

la diferència; del primer sacerdoci, el comú, participem
tots els batejats en Crist, del ministerial només uns
quants escollits entre els “Viri”(homes), i que son
destinats a una especial cura pel poble fidel i en
l’administració dels sagraments.
És per aquest motiu que el sacerdoci ministerial no
ha d’ésser vist com un privilegi o un premi atorgat a
determinades

persones

pels

seus

mèrits;

ni

molt

menys.....això no seria el sacerdoci volgut per Jesucrist,
el qual ha vingut a servir i no pas a ser servit, per tant
aquells que han estat escollits per aquest ministeri s’han
de fer servidors del poble fidel. Per aquest motiu el pas
previ a l’ordenació presbiteral és la diaconal, el diaca,
que vol dir precisament servidor, ho és durant tota la
vida que dura el ministeri i és aquest el tret característic
del prevere, que està al servei de la comunitat.
Sovint Déu no crida a homes perfectes i plens de
virtuts per a rebre aquest sagrament, sinó que son
cridats persones plenes de defectes i imperfeccions, les
quals poc a poc i amb l’ajut inseparable de la Gràcia
de Déu, es van configurant a la persona del Crist, de
manera que quedi ben palesa que es Déu qui actua a
través d’aquella persona, la qual no deixa d’esser un

servent inútil, tal i com el mateix Jesús diu a l’ Evangeli i
que per tant no te cap motiu per sentir-se orgullós o
cofoi dels seus mèrits, ja que aquests son pràcticament
inexistents.
El

proper

Diumenge

dia

14

d’octubre

rebré

l’ordenació presbiteral, jo, home escollit entre els
homes,

home

pecador

i

ple

de

defectes

i

imperfeccions, no pas millor que un altra qualsevol, sinó
escollit per Gràcia de Déu per a ser servidor de la
Comunitat. Tant de bo Déu faci de mi un bon i sant
sacerdot, tasca en la qual és molt important i
necessàries les oracions i els sacrificis oferts per totes les
persones que m’envolten i especialment aquelles que
em son encomanades, sense cap mèrit per part meva.
Diu un refrany castellà: “A buen entendedor pocas
palabras bastan”. Que així sia.
Mn. Mario Pardo Hernansanz
CATEQUESIS
De primera comunió: Dimarts i Divendres de 18h a 19h.
De continuïtat i primer de confirmació:
Divendres de 18h a 19h.
De segon de confirmació: Dijous de 19 a 20h.

ANUNCIS DE PRÓPERS ESDEVENIMENTS
Dijous 18 d’octubre: de 9h a 13h. Adoració del santíssim
matinal.

Dilluns 22 d’octubre: Festa de Sant Joan Pau II.
A les 19h Missa i benedicció del quadre del Sant per la
veneració dels fidels. Després de Missa adoració al
Santíssim.
A las 20:45h Res de Vespres i testimoni sobre la
influència del Sant en la vida d’un cristià. (És podrà
rebre el sagrament del perdó).

SANTORAL
Dilluns 15 d’octubre:
Santa Teresa de Jesús, verge i doctora de l’Església.
Dimecres 17 d’octubre:
Sant Ignasi d’Antioquia, bisbe i màrtir.
Dijous 18 d’octubre:
Sant Lluc, evangelista.

