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Tres nous preveres en l’esperit de sant Ignasi
Pau Vidal, Òscar Fuentes i Lluís Miquel Muñoz van ser ordenats el 30 de juny
Redacció
Barcelona
Tres joves jesuïtes, cadascú amb la
seva història i el seu particular procés
vocacional, van ser ordenats com a
preveres el 30 de juny passat a l’església
del Sagrat Cor de Barcelona: Luis Miguel
Muñoz, de 43 anys; Òscar Fuentes, de
33, i Pau Vidal, de 34. La consagració va
ser presidida pel cardenal Lluís Martínez
Sistach, acompanyat al presbiteri pel P.
Lluís Magriñá, provincial dels Jesuïtes
de Catalunya, i per un bon nombre
de capellans i diaques concelebrants.
«L’ordenació presbiteral d’aquests tres
germans nostres —va aﬁrmar el cardenal— és una manifestació més de l’amor
que Déu ens té.»
En l’homilia, l’arquebisbe de
Barcelona va manifestar la seva alegria, i la de tota la diòcesi, per l’esdeveniment que s’estava vivint: «L’amor i
l’amistat de Jesús pels nostres germans
és ben palès per atorgar-los el do del
presbiterat. Ja que tot sacerdot esdevé
un instrument viu del Crist, sacerdot
etern, per continuar en el temps l’obra
admirable del qui, amb eﬁcàcia divina,
reintegrà tot el gènere humà.» I va
afegir adreçant-se directament als ordenands: «El Senyor us ha escollit per a
aquesta vocació i aquest servei, i ho ha
fet gratuïtament. Aquesta elecció demostra l’amor de Jesucrist al sacerdot,
a cadascun de vosaltres.»
El cardenal Martínez Sistach va explicar-los també que l’amor presbiteral
té una forta càrrega pastoral i que són
cridats a viure amb intensitat la caritat
pastoral: «Per l’ordenació presbiteral
esdevindreu pastors del poble de Déu.
La vostra vida i ministeri presbiteral us
uneix més i més, sacramentalment, amb
Jesucrist, sacerdot i pastor.» Per això
els va animar a tenir una «vida espiritual intensa, rica d’aquelles qualitats i
virtuts que són típiques de la persona
que presideix i guia una comunitat;
de l’ancià en el sentit més noble i ric
de la paraula: com ara la ﬁdelitat, la
coherència, la fermesa doctrinal en les
coses essencials, la llibertat sobre els
punts de vista subjectius, el despreniment personal, la paciència, el gust
per l’esforç diari, la conﬁança en l’acció
amagada de la gràcia que es manifesta
en els senzills i en els pobres».
Finalment l’arquebisbe de Barcelona
va agrair als familiars dels nous preveres la seva entrega i els va convidar a
acollir el sacerdoci del seu ﬁll com a
«benedicció especial de Déu per a tota
la família». «Les famílies cristianes —va
acabar dient— són el millor seminari
per a les vocacions sacerdotals i els pares cristians han de demanar al Senyor
que, si ho desitja, cridi un ﬁll seu per
ser sacerdot.»
L’ordenació presbiteral d’aquests
tres joves jesuïtes ha estat la culminació d’un llarg procés de formació que
arrenca, anys enrere, en el noviciat que
tots tres van iniciar al si de la Companyia
de Jesús. Tots tres també, segons han
coincidit a aﬁrmar, afronten aquesta

PAU VIDAL

LLUÍS MIQUEL MUÑOZ

ÒSCAR FUENTES

«Per a mi el ministeri ordenat
és un regal que la comunitat
cristiana em conﬁa, per fer camí,
escoltar i consolar especialment
aquells que més pateixen; i ferho a l’estil de Jesús que s’atansà
amb amor als exclosos i als mal
vistos de la seva època.
No té res a veure amb privilegis
o càrrecs, sinó amb el servei i el
caminar juntament amb els
meus germans i germanes vers
el Regne. Per això visc l’ordenació com un desplegament de
la meva vocació de jesuïta, de
cercar i trobar Déu en totes les
coses.»

«M’agradaria, en la meva tasca
com a capellà, ajudar la gent que
em trobi pel camí a créixer en
conﬁança, a relativitzar els èxits i
els fracassos de la vida, a trobar més sentit, més consol, més
alegria enmig de les diﬁcultats;
a reconèixer la bondat amagada
que hi ha al fons de tota realitat,
a celebrar la Vida; a desprendre’s
de pors i d’egoismes per poder
construir i compartir... També
tinc il·lusió per contribuir que
l’Església vagi adaptant el seu
llenguatge, a ﬁ que el seu missatge de creixement i d’humanitat arribi millor i a més gent.»

«La meva major il·lusió és que
el meu ministeri presbiteral vagi
prenent forma, sentit, estimació,
compromís... amb l’ajuda de la
comunitat cristiana i dels meus
companys jesuïtes. M’agradaria
ser sacerdot per a tothom, també
per a aquells que se senten allunyats de l’Església. Escoltant els
seus dubtes, observacions, crítiques cap a l’Església i compartint
les seves esperances i desitjos per
trobar camins de col·laboració.
I, d’una forma especial, al servei
dels necessitats, perquè puguin
recuperar la seva dignitat de ﬁlls
i ﬁlles de Déu.»

nova etapa de la seva consagració com
a aprofundiment de la seva vocació
ignasiana.
Pau Vidal, llicenciat en Arquitectura
i ara també en Teologia, va entrar a la
Companyia de Jesús fa 12 anys. El que
més el va atreure dels jesuïtes va ser «la
seva vida entregada als altres, la seva
lectura alliberadora de l’Evangeli i el
seu testimoni creïble de ser homes de
Déu a la recerca d’un món més just».
Després de completar la seva formació
els darrers anys als Estats Units, treballarà, a partir del setembre, amb el Servei
Jesuïta als Refugiats a l’Àfrica.
Per la seva banda, Luis Miguel Muñoz,

llicenciat en Pedagogia, fa onze anys
que va entrar al noviciat dels Jesuïtes.
«Han estat anys de moltes experiències
—explica—, de formació en teologia
i espiritualitat, i també de formació i
treball social en el camp de les migracions.» A la Companyia de Jesús, Muñoz
ha trobat el lloc on mantenir «un bon
equilibri entre la vida interior i l’acció
exterior, amb la seva espiritualitat de
trobar Déu en totes les coses, i la seva
seriositat en la recerca». A partir d’ara
dirigirà la Fundació Migra Studium, entitat de la Companyia de Jesús a Barcelona
dedicada a l’estudi del fenomen de les
migracions i a l’acompanyament de

persones immigrades. Finalment Òscar
Fuentes, mestre i llicenciat en Antropologia Social, va entrar als 21 anys al noviciat
dels Jesuïtes. Fill del barri de Bellvitge a
l’Hospitalet de Llobregat, va conèixer la
Companyia de Jesús treballant al barri, a
l’escola i a la parròquia. «Em va atreure
la seva forma de vida —confessa—, la
seva senzillesa, la vivència i la comunicació de la fe en el dia a dia.» Després va
descobrir la vida comunitària i la doble
missió de la companyia: la defensa de la
fe i la promoció de la justícia. Actualment
està completant els seus estudis d’especialització en Pastoral a la Universitat
Pontifícia Salesiana de Roma.

