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D’aquesta manera, com a “una manifestació de l’amor de Déu a l’Església i també
a la nostra arxidiòcesi que el Senyor la beneeix perquè l’estima” va qualiﬁcar en la
seva homilia, el Cardenal Arquebisbe, l’ordenació de nous preveres a Santa Maria
del Mar a l’eucaristia de cloenda de l’Any Sacerdotal. La Basílica de Santa Maria
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14 juny, 2010 - ESGLÉSIA DE BARCELONA
D’aquesta manera, com a “una manifestació de l’amor de Déu a l’Església i també a la nostra
arxidiòcesi que el Senyor la beneeix perquè l’estima” va qualiﬁcar en la seva homilia, el
Cardenal Arquebisbe, l’ordenació de nous preveres a Santa Maria del Mar a l’eucaristia de
cloenda de l’Any Sacerdotal.
La Basílica de Santa Maria del Mar fou, el diumenge XI de durant l’any, 13 de juny de 2010,el
marc de la cloenda de l’Any Sacerdotal a l’arxidiòcesi de Barcelona amb celebració de
l’eucaristia on foren ordenats preveres, de mans del Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís
Martínez Sistach, els diaques: Mn. Joan Balcells Sintes, de la comunitat ADSIS; Mn. Ramon
Batlle Tomás; Fr. Xavier Calpe, Ofm; Mn. Joan García de Mendoza; Mn. Sergio Notó Ruiz i Mn.
Jordi Patiño Morales.
Puntualment al es 17.30 s’iniciava la celebració amb la processó que feu la seva entra
solemne pel mig de la nau ﬁns al presbiteri. Un presbiteri que ja era ple i es que en la
cloenda de l’Any Sacerdotal a l’arxidiòcesi i amb motiu de l’ordenació de sis nous preveres
prop de docents preveres i diaques es feren presents a Santa Maria del Mar. La celebració
eucarística comptà amb un cor de joves que, acompanyats de ﬂautes dolces i violoncel,
animaren els cants.
El Sr. Cardenal en la seva homilia destaca “I la joia del nostre presbiteri diocesà” per
l’ordenació de sis nous preveres i recorda que aquesta ordenació “és un autèntic do de Déu
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que volem agrair-li amb l’acció de gràcies que és l’Eucaristia”. El prelat remarcar la
“necessitat imprescindible del ministeri sacerdotal” per la missió que el Senyor ha
encomanat a la seva Església i la va emmarcar la crida a la vocació que tot batejat ha de
resoldre per seguir el desig de Déu.
Santa Maria del Mar era plena de ﬁdels, familiars, amics i companys dels ordenants, molts
d’ells, joves vinculats als distints camps de l’apostolat dels futurs preveres. El Sr. Cardenal,
es dirigí especialment al jovent per convidar-los, precisament, a que durant la celebració de
l’eucaristia i la litúrgia d’ordenació preguessin a Déu i obrissin el seu cor per si eren cridats a
ser ministres de l’església, al a vida consagrada o al matrimoni. Així els digué: “Faig una
crida, als nombrosos joves present en aquesta celebració, que coneixen els nous preveres,
tot jove, almenys un cop a la vida s’ha de preguntar si el Senyor el crida a una vocació, que
pots ser la vocació als ministeris ordenats, pot ser una vocació al a vida consagrada o pot ser
una vocació al matrimoni cristià, però, us demano a tots, que avui us pregunteu: Senyor, que
voleu de mi?, i que hi contesteu amb generositat”.
El Sr. Cardenal va fer pales que no hi ha contradicció ni enfrontament entre la vocació del laic
i la del clergue, ambdues nascudes de la mateix dignitat de batejats, sinó que s’enriqueixen i
emmirallem, fent-se mútuament, clares i deﬁnides una per l’acció de l’altre: “A mida que
participem més en les comunitats cristianes i coneixem més el que és propi i especíﬁc dels
laics cristians, descobrim més i amb major claredat el que és propi i especíﬁc del ministeri
sacerdotal i la seva necessitat perquè l’Església pugui oferir als laics cristians tot el que
necessiten per viure la seva vida cristiana i assolir la primera i fonamental vocació de tot
batejat que és la vocació a la santedat, és a dir, a la perfecció de la caritat”.
L’Arquebisbe, acabat de tornat de Roma de la Trobada Internacional de Preveres, que,
organitzada per la Congregació del Clergat, ha culminat l’Any Sacerdotal, i dirigint-se als que
serien ordenats els instruí sobre el que és ser prevere repetint, precisament, paraules del
Papa Benet XVI en l’homilia de cloenda de l’Any Sacerdotal: “el sacerdot fa allò que cap ser
humà por fer per si mateix: pronunciar en nom de Crist la paraula d’absolució dels nostres
pecats. Pronunciar sobre les ofrenes del pa i del vi les paraules d’acció de gràcies de Crist,
que són paraules de transsubstanciació, paraules que el fan present a Ell mateix, el
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Ressuscitat, el seu Cos i la seva Sang, transformant així els elements del món; són paraules
que obren el món a Déu i l’uneixen a Ell”.
Un moment especialment signiﬁcatiu fou d’imposició de les mans. Primer el Sr. Cardenal i
desprès tots els preveres presents. Malgrat ser-ne molts, més de 180, un gran silenci
continuat fou l’expressió, també, de la pregària del poble ﬁdel a favor dels nous preveres.
Un cop ordenats, i desprès de ser revestits amb l’estola en forma presbiteral i la casulla, i ser
ungits a les mans pel Sr. Cardenal, els nous preveres varen concelebrar l’eucaristia amb el
Sr. Cardenal, el Bisbe Auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull i els altres concelebrants.
Abans d’acabar la celebració, Mn. Jordi Patiño i Mn. Sergi Noto, en nom de tots sis, agrair el
do de Déu del presbiterat i l’ajut i acompanyament de tants familiars, amics, company i
formadors. La veu de Mn. Sergi Noto s’afeblí d’emoció en recordat el do de la vida i
l’estimació dels pares.
Finalment els nous ordenats varen poder rebre la felicitacions de tots els seus familiars,
amics i companys, i compartir amb ells un petit refrigeri. Deo gratias.
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