
 

 

 

 

   

 

 Al pujar, o bé al baixar , per la  popularment anomenada carretera d’Osca, trobes a la dreta o bé a l’esquerra,  
un edifici que es fa mirar. Està construït amb totxo vermell, te uns vitralls de colors i un òcul rodó de dimensions 
poc habituals. Es una església. 

 Destaca en ell  un petit campanar  en el que la campana Montserrat,  toca puntualment  les hores i els quarts . 
Crida als fidels a les celebracions litúrgiques amb els “ tocs de Missa”. Una entrada  amb forma de porxo 
acollidor, tancada per una bonica reixa, dona el primer aixopluc als fidels. En la part més elevada al frontal es pot 
veure un  vitrall també de colors, en el que  la figura de la  Mare de Déu de Montserrat, rodejada de les seves 
muntanyes, s’identifica. 

 Però, és una ermita?. És una església?. Cada cop més se sap que, és la Parròquia de la Mare de Déu de 
Montserrat. La Parròquia de les 
afores de Lleida en la  que cada dia, 
a primera hora, els dissabtes per la 
tarda i el diumenge pel mati, és 
celebra la santa Missa. Està la 
Parròquia envoltada de verdes 
d’oliveres que la fan molt 
acollidora.  

Però, qui te cura d’ella?. 

 Els que fa un temps que 
pertanyem a la Parròquia, quan 
passem a prop d’ella, fem una 
ullada espaia’l al voltant de 
l’església buscant una  petita senyal 
per saber que està acompanyada. 
Potser un petit cotxe, o bé  una 
porta mig tancada...el que ens 
dona  la comprovació del fet i ens 
diem; hi és!!!.  A l’hora rebem  una 
sensació de tranquil·litat.  

 Els dies de celebració de la 
litúrgia, a l’arribar i espènyer la 
porta  de fusta principal, veiem, en 
primer lloc,  a la Moreneta  en el 
seu altar. Busquem de reüll...  sense 
fer soroll i ens diem:       

Ja hi és!!!. I ... una sensació de que tot està al seu lloc, ens acull.  

Tenim la seguretat que el trobarem, en un dels primers bancs, amb un somriure franc  i obert i una 
expressió afectiva, calmada i pausada. Respondrà a la nostra salutació amb un acollidor: bon dia Margarida, bon 
dia Jaume, bon dia Carme...i, així a tots. Després tornarà a ajuntar les mans en acció de pregaria, tancarà els ulls i 
continuarà  parlant  amb....Ell,   el sentit de la seva vida.  

        Però de qui parlem ? 

Parlem del Pere un home: senzill,  afectuós, amable, acollidor,  auster, treballador, servicial , conciliador...i que per 
les coses de la seva Parròquia, mai te pressa. Un cristià creient i enamorat de Déu. Des de molt jove va voler  
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estar de per vida, al seu servei. La 
seva il·lusió era ser sacerdot i així ho 
va manifestar a la seva família. 
Però, “les coses del Senyor són 
inescrutables” pels humans. 
Sempre que ell ho va intentar, les 
situacions i les gestions li varen 
fallar.  

El dia a dia va impedir que pel Pere 
fos sacerdot.  Primer varen ser 
necessitats familiars, després 
obligacions laborals i socials, les 
que no li van  permetre formar-se, 
segons els plans establerts, pel 
sacerdoci. De manera continuada  
les  dificultats  no  van fer possible 
el seu SOMNI.  No ha pogut ser 
sacerdot. 

El Pere és un home de Fe i sobre 
tot d’Amor. No ha dubtat mai de 
Déu, amb  estima i devoció sempre 
l’anomena com...ELL. És molt 
freqüent sentir-li dir: per ELL estic 
aquí.  

El Pere ja, de molt jove, seguint la 
seva vocació de servei a l’Església, 
va estar ajudant i col·laborant a la 
Parròquia de Sant Llorenç.  Quan 
es va edificar la Parròquia de 
Montserrat (gràcies a l’esforç i la 
tenacitat dels veïns), va passar a 
tenir cura  d’aquesta Parròquia a la 
que estima i serveix com un bon fill. 
Va col·laborar amb diferents 
rectors: Mn Baudili Fornells, Mn 
Lluís Pociello, Mn Ramiro Ballarín i 
actualment Mn Manel Mercadé, ha 
tingut  sempre la capacitat i la 
humilitat d’adaptar-se  i col·laborar 
amb tots ells. Pot-ser hauria d’haver 
manifestat, en alguns moments, a 
l’hora que la seva obediència, més 
el seu criteri. 

Però... ha estat amb Mn. Manel 
Mercadé, quan la figura del Pere 
s’ha fet visible i tangible per tots 
nosaltres. El bon tarannà, que es 
dona entre ells, s’encomana a tota 
la comunitat parroquial, fent 
possible conèixer-lo i estimar-lo. 

La Parròquia de Montserrat és casa 
seva i allí te la família espiritual. Els 
que pertanyem a ella, l’estimem 
com al germà referent. No ens 
imaginem la Parròquia sense el  

 



Pere ja que  és una peça cabdal en ella. 

Es entranyable veure els diumenges, a 
l’acabar la Missa, com els molts nens que 
hi assisteixen busquen al Pere per 
obtenir d’ell uns caramels, i  uns trossos 
de pa del cel. S’escolten sovint veus 

dient: Pere...Pere... El Pere es gira i amb 
el seu somriure permanent els hi 
repeteix: tranquils, tranquils, en hi ha 
per a tots,  no feu soroll.  Podem afirmar, 
que a la Parròquia tots els nens i joves 
admiren i estimen al Pere. Fet, que 
també es dóna, en la resta dels 
parroquians. 

De vegades, ens agradaria escoltar més 
la seva veu, compartir amb ell opinions, 
trobades informals i moments d’esbarjo. 
Però el Pere, tan aviat com finalitza la 
seva tasca....vol desaparèixer i ho fa. Fa 
pensar que vol estar sol!!. 

Germà Pere, el servei i les tasques que 

fas en la Parròquia, les manifestes a tots 

nosaltres mitjançant el convenciment de 

la teva Fe, l’estima que hi poses en la 

seva realització, la senzillesa dels teus 

actes, la manca de protagonisme...etc.  

Tot això crea un caliu personal al teu 

entorn que et fa UNIC.  

No sabem com hauries desenvolupat els 
serveis, les tasques i la teva missió com a 

sacerdot, però estem convençuts que no 
ho podies fer millor . 
Creiem que Ell et vol 
aquí i nosaltres li donem 
gràcies per el regal 
constant amb el que ens 
obsequia i del que estem 
gaudint. 

 

Gràcies Pere  per ser com 

ets i per estar amb 

nosaltres!!! 

Lleida a 23 de setembre 

de 2017 

MC 

 



 

Sr. Bisbe en l’enviament:     "Hem d'estar més en el cor del món perquè sigui més just i conegui més a Jesús"  

 

La Catedral de Lleida va acollir el passat dijous 14 de setembre la celebració de la 
Jornada de l'Enviament dels Agents de Pastoral de la Diòcesi presidida pel Sr. Bisbe 
Salvador Giménez. Més de 300 fidels procedents de totes les parròquies de la Diòcesi han 
assistit a l'acte que dóna inici al curs 2017-2018. 

En aquesta celebració es fa palès i se celebra que el Bisbe, com a Pastor de l'Església 

Diocesana, confia als homes i dones seguidors del Crist ressuscitat, la noble tasca de 
col·laborar amb ell en l'evangelització de la societat lleidatana. 

 

La celebració va començar amb la il·luminació de la silueta del mapa del Bisbat de 

Lleida com a símbol de què la llum de l'Evangeli arriba a tots els racons de la Diòcesi. 

Aquesta silueta il·luminada va presidir la celebració en la qual el Bisbe Salvador ha "animat 

als fidels a "voler estar en el cor del món perquè el món sigui cada dia més just i conegui més 

Jesucrist". 

El Bisbe ha presidit la celebració de la Paraula acompanyat d'una representació de 

laics, preveres, religiosos i animadors de comunitat de tota la Diòcesi. El bisbe Salvador ha 

destacat en la seva homilia que "la nostra Església és una comunitat de seguidors de 

Jesucrist, que volen posar al centre del món, el Jesús que ens salva a tots". El Bisbe de Lleida 

va recordar els objectius del Pla Pastoral impulsat des de l'any passat, entre els quals va 

destacar la conversió personal, fer comunitats missioneres i la pastoral vocacional. 



En relació amb la tasca pastoral, el Bisbe Salvador va demanar a Déu que "ens ajudi a 

no desanimar-nos mai". I va destacar que "és molt important sentir-se membre d'una 

Església que camina". 

El Bisbe Salvador va recordar que aquest curs que comença la Diòcesi acollirà la 

Trobada de Catequistes de Catalunya (el 18 i 19 de novembre a la ciutat de Lleida), la 

Trobada de Voluntaris de Caritas Catalunya (a l'abril), la Setmana de la Bíblia (al 

novembre) i la reunió anual de Centres de Preparació per al Matrimoni (CPM). 

 

_______________EN RESUM I APORTACIÓ DE LA PARRÒQUIA: 

 

L´enviament. Pla Pastoral Diòcesi de Lleida 2016-2019 

L´enviament va fer referència  explícita a les prioritats pastorals per al trienni 2016-2019, 

que ja ens havia donat ell mateix al setembre de 2016 i que es fa necessari recordar:  

 1.- Conversió personal i col·laboració responsable de tot cristià a la seva 

comunitat.  Ajudar a que tots els cristians, valorem, de nou i degudament, la nostra adhesió a 

Crist i la nostra pertinença a l’Església i d´aquesta manera aconseguir una major disponibilitat i 

una col·laboració més nombrosa i més generosa en les diferents tasques pastorals. 

 2.- Revisió permanent de les parròquies i comunitats. Treballar per aconseguir 

que totes les parròquies i comunitats cristianes disposem d´un mecanisme apropiat per revisar 

l´activitat pastoral tenint presents les seves dimensions, els seus components i les 

característiques pròpies que les defineixen.                                                                                                                           

 3.- Coordinació apropiada entre les àrees pastorals amb parròquies, unitats 

pastorals i arxiprestats. Promoure d´una manera efectiva la coordinació i els treball de les 

àrees pastorals amb la realitat de cada una de les nostres parròquies, unitats pastorals i 

arxiprestats per tal que les iniciatives dels projectes que es proposin des de les diferents àrees 

siguin conegudes, ben explicades i acollides pels diferents grups parroquials. Que siguin ben 

acceptats com ajuda per a la millora de les seves actuacions.                                                                                                   

 4.- La Pastoral vocacional a la nostra diòcesi. Promoure una campanya 

vocacional en tots els sectors de la nostra comunitat: famílies, escoles, moviments apostòlics. 

Aquestes quatre prioritats en pertoquen de forma molt directa a cada un de nosaltres. 

  5.- La Visita Pastoral a les parròquies i comunitats. Continuar amb la Visita 

Pastoral amb l´objectiu de potenciar, aprofundir la comunió i revitalitzar l´entusiasme per 

l´evangelització. Fet del que en dono testimoni a la nostra parròquia, on la seva presencia ha 

estat propera, profunda i entranyable.                                                                                                                                            

  

 Com deia Monsenyor Salvador Giménez Valls:  

“No tinguem mai por d´acceptar la presència de Déu en les nostres vides i a oferir 

als altres la persona, l´obra i el missatge de Jesucrist perquè viu sempre amb nosaltres; el 

tenim enmig de la nostra comunitat fins al final dels temps. En això consisteix l´esperança 

cristiana”. 

 

  



 

Populorum Progressio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap a una autoritat mundial eficaç 
 

78. Aquesta col·laboració internacional a vocació mundial, requereix unes institucions que la preparin, la coordinin i 
la regeixin fins a construir un ordre jurídic universalment reconegut. 
 
Esperança fundada en un món millor 
 
79. Alguns creuran utòpiques aquestes esperances. Aquest camí cap a més i millors sentiment d'humanitat demana 
esforç i sacrifici. 
Tots solidaris 
 
80. En aquesta marxa, tots som solidaris. 
 
CRIDA FINAL 
 
Catòlics 
 
81. Conjurem en primer lloc a tots els nostres fills. Als països en via de desenvolupament no menys que en els altres, 
els laics considerin com a tasca pròpia la renovació de l'ordre temporal. 
 
Cristians i creients 
 
82. Tots els cristians, els nostres germans, Ens estem segurs d'això, voldran ampliar el seu esforç comú i concertar a fi 
d'ajudar el món a triomfar de l'egoisme, de l'orgull i de les rivalitats, a superar les ambicions i les injustícies, a obrir a 
tots els camins d'una vida més humana en la qual cada un sigui estimat i ajudat com un germà i el seu germà 
 
83. Homes de bona voluntat. Finalment, Nos ens dirigim a tots els homes de bona voluntat conscients que el camí de 
la pau passa pel desenvolupament. 
 
Homes d'Estat 
 
84. Homes d'Estat, a vosaltres us incumbeix mobilitzar les vostres comunitats en una solidaritat mundial més eficaç 
i primer lloc de fer acceptar les necessàries disminucions de la seva luxe i de les seves dispendis per promoure el 
desenvolupament i salvar la pau. 
 
Savis 
 
85. I si és veritat que el món es troba en un lamentable buit d'idees, Ens fem una crida als pensadors de Déu, àvids 
d'absolut, de justícia i de veritat: tots els homes de bona voluntat. 
 
Tots a l'obra 
 



86. Tots vosaltres que heu sentit la crida dels pobles que pateixen, vosaltres els que treballeu per respondre-hi, 
vosaltres sou els apòstols del desenvolupament autèntic i veritable que no consisteix en la riquesa egoista i desitjada 
per si mateixa, sinó en l’economia al servei de l'home, el pa de cada dia distribuït a tots, com a font de fraternitat i 
signe de la Providència. 
 
Benedicció 
 
87. De tot cor Ens us beneïm i fem una crida a tots els homes perquè s'uneixin fraternalment a vosaltres.  
 
 
 

Convoquen el V Concurs Infància Missionera 
La OMP ha convocat el V Concurs Infància Missionera que consisteix en un 

còmic sota el lema “atreveix-te a ser missioner”. El premi és un ordinador 

portàtil i la publicació de la història a la revista “Gesto”. 

S’han previst dos nivells, l’A per a infants de 6 a 9 anys i el B, per a nens i 

nenes d’entre 10 i 12 anys. El còmic s’ha de presentar amb format A4, amb un 

mínim de 4 vinyetes i que expressi el lema proposat. Tota la resta, el color, la 

tècnica, l’estil, els diàlegs o els personatges depèn de cada participant. Els 

còmics s’han d’entregar del 23 d’octubre fins al 30 de novembre a la delegació 

de Missions del Bisbat (C. del Bisbe, número 1 de Lleida). Està previst que el 8 

de gener es publiquin els guanyadors a www.omp.es. 

Posa’t a crear i participa! Comença a idear la teva historieta amb el lema: 

   “atreveix-te a ser missioner”. 

 

 

 

Mn. Manel: Nou director en funcions de l’IREL 

El dia 18 de juliol de 2017, l'Arquebisbe de Barcelona i Gran Canceller de l'Ateneu Sant Pacià, va signar, 

amb el vistiplau del Bisbe de Lleida, el següent nomenament: Mn. Manel Mercadé Melé, Director en funcions, de 

l'Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida (ISCR-IREL). 

 És per aquest motiu que aprofito l’avinentesa perquè us apunteu a aquest institut de recerca a partir de totes 

les activitats que proposa i que podeu trobar en aquest link: http://irellleida.com/web/ 

A Mn. Manel Mercadé, l'enhorabona i la felicitació més cordial per aquest nomenament. 
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La pregaria en família 

    Els nens i nenes   direm que són sociables i moralitzables en sintonia amb l´ambient que  

 creixent. 

                                                                                                                                                  

 Des de ben petits els nens i nenes han  de veure que la família resa i això els hi es bo. Es un 

 estímul important en el seu despertar religiós. 

 
 Ens acompanyaran en moments curtets i molt senzills però de forma habitual i amb una  

 actitud de pregaria conscient d’ allò que feu conjuntament i que es una cosa important.   

 

 Però això si,  amb alegria , amb naturalitat i amb gestos i paraules que a mesura que creixeran 

 els sonaran i  aprendran lentament: el senyal de la creu, el parenostre, la benedicció de la 

 taula, un donar  gràcies. 

                                                                                                                                                            

 Les podem pensar o repescar o les que fem anar sempre. 
  

  “Oh Pare Déu...” 
     
 No cal donar explicacions que sobrepassen les capacitats dels infants, ja ho farem més 

 endavant. 

 

 Ells i elles  han de percebre de ben petits que els moments de pregària en família són la 

 manifestació de la vostra manera  d´ estimar Déu i de relacionar-vos amb ell. 
  
  

El racó dels mes menuts 
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