
ORDENACIÓ DE JOSEP MARIA CALDERÓ COM A PREVERE 
(SANTA MARIA DE SALOU, 1 DE NOVEMBRE DE  2013) 

Ap 7,2-4.9-14; sl 23; 1Jn3,1-3; Mt 5,1-11 

Benvolgut Capítol de la Catedral, Mn. Norbert Miracle, rector del Seminari; preveres 
concelebrants i diaques. Molt estimat Josep Maria, pares, familiars i amics. Molts estimats 
tots en el Senyor. 

Ens reunim avui per l’ordenació presbiteral de Mn. Josep Maria Calderó, diaca. Dia de 
goig i d’alegria per la nostra arxidiòcesis, que veu com una persona ja consagrada al Senyor, 
vol dedicar-se, per mitjà de l’ordre sagrat, a continuar servint als germans. 

Efectivament, Mn. Josep Maria pertany a la Fraternitat de Natzaret, que té com a 
finalitats crear una comunitat de vida cristiana que cerca perfeccionar la consagració 
baptismal dels seus membres i viure i difondre l'espiritualitat dels seus inspiradors i el seu 
carisma fundacional mitjançant la consagració a Déu; la vida en comú segons l'espiritualitat 
de Natzaret, a l'estil de la família de Jesús; la pregària personal i comunitària, testimoni i 
aliment de la vida espiritual; el servei a Déu, a l'Església i a tots els homes i dones, en un 
esperit universal en diversitat de dedicacions i vocacions. Estan inspirats, entre altres, en 
l’espiritualitat de Charles de Foucauld. Gràcies, Josep Maria per la teva generositat en el 
servei. 

Celebrem avui la solemnitat litúrgica de Tots Sants. Es tracta d'una popular i ben 
sentida festa cristiana, que en evocar els que ens han precedit en el camí de la fe i de la vida, 
gaudeixen ja de l'eterna benaurança, són ja -per dir-ho- ciutadans de ple dret del cel, la pàtria 
comuna de tota la humanitat de tots els temps. El text de l’Apocalipsi que hem llegit és la 
consciència de l'Església primera que sap que els seus membres són sants, és a dir, 
compromesos, consagrats, fidels a l'Evangeli, que tot això vol dir la paraula "sant". 

En aquesta solemnitat litúrgica, l'Església engloba a tots els sants. Si durant la resta de 
l'any litúrgic se'ns ofereixen les memòries de diferents i coneguts sants, a la festa del'1 de 
novembre són protagonistes, sobretot, els sants anònims, els sants desconeguts, els sants del 
poble, els sants de les nostres famílies; sants, en definitiva, amb rostre tan proper fins al punt 
que no hi ha dubte que entre els sants del'1 de novembre s'inclouen amics, paisans, coneguts i 
familiars. 

«Sigueu perfectes com el vostre Pare celestial és perfecte» (Mt 5,48) és llegeix a 
l’evangeli de sant Mateu. El Senyor crida a tots a la santedat i l'Església ho ha tornat a 
recordar recentment en el Concili Vaticà II en la constitució sobre l’Església: «Tots els fidels, 
sigui quin sigui el seu estat i condició, són cridats per Déu, cadascú en el seu camí, a la 
perfecció de la santedat, per la qual el mateix Pare és perfecte» (LG, 11). Els sants formen un 
variat i simpàtic mostrari de santedat. Variat, perquè n'hi ha de totes les èpoques, condicions, 
edats i procedències. Simpàtic, ja que ens fan amable el camí cap a la casa del Pare. Pot ser 
que tinguessin una vida dura, però no donen la impressió d'estar amargats per haver portat 
sobre les seves espatlles la Creu de Crist. Tanmateix, com Sant Pau, cada un d'ells podria dir: 
«He lliurat un bon combat, he acabat la cursa, he conservat la fe» (2 Tim 4, 7). És l'alegria 
d'un esportista que aconsegueix el triomf. 

La santedat no és patrimoni d'alguns pocs privilegiats. És el destí de tots, com va ser, 
com ho ha estat per aquesta multitud de sants anònims als que avui celebrem. Recordem-ho: 
"Un sant no és un àngel, és home de carn i ossos, que sap aixecar-se i tornar a caminar. El 
sant no s'oblida del plor del seu germà, ni no més pensa en pujar a un altar. Sant és el que viu 
la seva fe amb alegria i lluita cada dia perquè viu per estimar ". 
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Els sants apòstols, els sants màrtirs, els sants confessors que han existit al llarg de la 
història són, per tant, germans i intercessors nostres; en ells s'han complert aquestes paraules 
profètiques de Jesús i que hem llegit en l’Evangeli d’avui: «Feliços vosaltres quan, per causa 
meva, us ofendran, us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies: 
alegreu-vos-en i feu festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel» (Mt 5,11-12).  

Josep Maria: penso que la tasca del prevere és pot resumir dient que hem de portar als 
fidels de les nostres comunitats al cel; els hem de fer sants. I per això has de predicar la 
Paraula de Déu, administrar els sagraments, viure la caritat. 

Predicar l’evangeli és predicar a Jesús. Aquesta és la teva missió: portar l'Evangeli a 
tots, perquè tots experimentin l'alegria de Crist i tots els homes s'omplin d'alegria. Pot haver-
hi una cosa més maca que això? Hi ha alguna cosa més gran, més estimulant que cooperar a la 
difusió de la Paraula de vida al món, que comunicar l'aigua viva de l'Esperit Sant? Anunciar i 
testimoniar l'alegria és el nucli central de la teva missió. Després, els ajudaràs amb la gràcia 
dels sagraments i viuràs la caritat amb tots, especialment els més necessitats. 

Dintre d’un moment, t’imposaré les mans en un gest molt significatiu. És el gest 
central del ritu de l'ordenació, inseparable de l'oració, de la qual constitueix una prolongació 
silenciosa. Sense dir cap paraula, el bisbe consagrant i, després d'ell, els altres sacerdots posen 
les mans sobre el cap dels ordenands, expressant així la invocació a Déu perquè vessi el seu 
Esperit sobre ells i els transformi, fent-los partícips del sacerdoci de Crist. Es tracta de pocs 
segons, un temps brevíssim, però ple d'extraordinària densitat espiritual.  

Benvolgut Josep Maria, en el futur hauràs de tornar sempre a aquest moment, a aquest 
gest que no té gens de màgic i, no obstant això, està ple de misteri, perquè aquí es troba 
l'origen de la teva nova missió. En aquesta oració silenciosa té lloc la trobada entre dues 
llibertats: la llibertat de Déu, operant mitjançant l'Esperit Sant, i la llibertat de l'home. La 
imposició de les mans expressa plàsticament la modalitat específica d'aquesta trobada: 
l'Església, personificada pel bisbe, que està dempeus amb les mans esteses, demana a l'Esperit 
Sant que consagri al candidat; el diaca de genolls rep la imposició de les mans i s'encomana a 
aquesta mediació. El conjunt d'aquests gestos és important, però infinitament més important 
és el moviment espiritual, invisible, que expressa; un moviment ben evocat pel silenci sagrat, 
que ho embolica tot, tant a l'interior com en l'exterior.  

Quin bon moment aquest per repetir la pregaria d’abandó de Charles de Foucauld: 
Pare, em poso en les Vostres mans, feu de mi el que us plagui. Per tot el que fareu de mi, us 
en dono gràcies. Estic disposat a tot, ho accepto tot, mentre es faci la Vostra voluntat en mi i 
en totes les criatures. Poso la meva ànima en les Vostres mans, us la dono, Déu meu, amb tot 
l'amor del meu cor, perquè us estimo. És una exigència del meu amor el donar-me, posar-me 
sense mesura en les Vostres mans, amb infinita confiança, perquè Vós sou el meu Pare.  

Tots sentim la necessitat de vocacions sacerdotals a l’Església. N’hi haurà més, de 
vocacions, si els sacerdots, diaques, religiosos i religioses som més sants, si ens assemblem 
més a Jesús; i això passa per lliurar-se a les ànimes. Aquest lliurament serà la garantia de les 
futures vocacions. Demanem ara a l’Esperit Sant que no deixi de suscitar vocacions i que 
molts joves escoltin la crida del Senyor i tinguin la valentia de seguir-la. 

Benvolgut Josep Maria, en aquest dia tan significatiu per a tu, el meu desig és que 
visquis cada vegada més l'esperança arrelada en la fe, i que siguis sempre testimoni i 
dispensador savi i generós, dolç i fort, respectuós i convençut, d'aquesta esperança. Que 
t’acompanyi en aquesta missió i et protegeixi sempre la Mare de Déu, a qui t’exhorto a acollir 
novament, com va fer l'apòstol sant Juan al peu de la creu, com a Mare i Estel de la teva vida i 
del teu sacerdoci.  


