
NOMENAT NOU RECTOR DE LA 

PARRÒQUIA:  

MN. SALVADOR BACARDIT 
 

 

Em plau comunicar-vos que el Sr. 

Arquebisbe va fer públic divendres  

16 de setembre el nomenament  

de Mn. Salvador Bacardit com a 

rector de la nostra Parròquia. 

Dimarts passat vaig comunicar-ho 

als membres del Consell Pastoral i 

ell va participar en la reunió, que va 

ser molt positiva. El nou rector té 64 

anys i és rector de Santa Coloma de 

Gramenet. També és Vicari 

Episcopal i Delegat Episcopal de 

Càritas Diocesana. El conec des de 

fa molts anys i el tinc per bon amic. 

És un sacerdot molt responsable i 

capaç.  
 

Haig d’agrair al Sr. 

Arquebisbe el temps que m’ha 

dedicat, les visites personals que 

m’ha fet a Sarrià, i l’acceptació de la 

meva petició de poder ser alliberat 

d’un pes que el 8 de novembre faria 

19 anys que porto, quan el Cardenal 

Ricard M. Carles em va nomenar, 

sense que jo hagués mai pensat ni 

desitjat  aquesta responsabilitat. És 

així que vaig ser enviat per substituir 

Mn. Felip Casañas, que només tenia 

72 anys. Les dificultats que ell tingué foren molt semblants a les que jo he sofert. Aleshores 

Mn. Felip va manifestar el seu desig de restar entre nosaltres, cosa que jo vaig acceptar 

immediatament, i així va ser durant quatre anys, fins a la seva mort sobtada. 
 

Aquest 24 de setembre, Festa de la Mare de Déu de la Mercè,  jo en compleixo 71, i es 

pot dir que aquell precedent ha influït en l’interès que el Sr. Arquebisbe ha mostrat perquè 

el nou pastor accepti que el qui fins ara ha estat el vostre rector pugui restar també aquí per 

ajudar-lo en el que convingui i disposi, acompanyat de Mn. Raimon, que ha estat servint-

nos amb la generositat que tots coneixeu. La presa de possessió serà a mitjans d’octubre, 

en un acte solemne que inclourà el ritual establert per a l’ocasió, i que comptarà amb la 

presència del Sr. Arquebisbe i de tants bons amics sacerdots, tant d’ell     com de mi mateix, 

i de molts de fidels de la Parròquia. Encomanem-lo des d’avui al Beat Pere Tarrés.   

                                                                                                                                      

Mn. Manel 


