
Funeral a la parròquia del Pilar pel seu ex-rector Mn. Antoni Fontova

La parròquia de la Mare de Déu del Pilar de Lleida, tornà a omplir-se de fidels en la tarda de l’1 d’abril, per  
assistir a la Missa funeral per l’ànima del seu ex-rector Mn. Antonio Fontova, que havent traspassat el vespre del  
Divendres Sant, havia estat acomiadat el Diumenge de Resurrecció, amb la celebració de la Missa de Pasqua.

Presidí la celebració l’actual rector Mn. Francesc Xavier Jauset, concelebrant altres sacerdots, entre ells Mn.  
Gerard Soler, rector de Santa Mª de Gardeny i amic personal de Mn. Fontova, qui a petició del rector feu l’homilia. 

Mn. Soler es referí a l’exrector com “un bon pastor”, fent memòria d’aspectes o experiències de la seva vida  
sacerdotal: “que a mi m’han fet be, que son exemples que cal imitar i no pas un panegíric”. Recordà Mn. Fontova  
com un “capellà ple de bondat, amb ganes d’estimar a la gent i a l’Església. Ha mort amb plenitud, sent un sacerdot  
feliç fins el final”. Mn. Gerard convidà els fidels a pregar per les vocacions: “...per a que pugui sortir de la parròquia  
del Pilar algun jove que ompli el buit que deixa Mn. Fontova”.

Abans de cloure la Missa, tres seglars prengueren la paraula per recordar el seu exrector amb qualificatius i  
expressions  agraïdes  i  emocionades  com: “sacerdot  exemplar”,  “ens omplia de  pau i  sabia estar”,  “gràcies,  bon 
pastor”, “era un home, molt, molt bo” i  “Que no es millor qui fa moltes coses si no qui estima més. Mn. Fontova 
estimà molt”...

El rector Mn. Francesc Xavier Jauset agraí la nombrosa assistència al funeral i també el reconeixement vers el  
sacerdoci i convidà els feligresos a seguir treballant per la parròquia: “...com ho faria   Mn. Fontova”. El cant final fou 
el popular “Al Cel, al cel, al cel, Maria jo us veuré” cantat amb emoció pel cor parroquial i els fidels, palesant  
tanmateix una altra vessant de Mn. Fontova, el seu amor a la Mare de Déu. Al cel Sia!


