
MISSA D’ENVIAMENT MISSIONER DE MOSSÈN JOAN ALONSO BONALS 

 

El diumenge, 28 d’agost, el Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal, presidí l’Eucaristia 

d’enviament missioner del sacerdot de la nostra diòcesi Mn. Joan Alonso Bonals. Van 

concelebrar amb el Sr. Bisbe, disset preveres. També hi assistiren un diaca permanent i tres 

seminaristes, dos d’ells nebots de Mn. Joan. Hi eren presents alguns membres de la Delegació 

de Missions, membres de la Delegació de Pastoral Penitenciària, de la qual Mn. Joan era el 

delegat, fidels de les dues parròquies que actualment servia i d’algunes altres que va servir al 

llarg dels vint-i-cinc anys del seu sacerdoci. Els cants foren a càrrec del cor parroquial. 

 

La celebració fou a la parròquia de Sant Miquel Arcàngel d’Alcanar, que Mn. Joan l’ha 

servida com a rector durant cinc anys, juntament amb la parròquia de Sant Pere Apòstol de 

Les Cases d’Alcanar. Ara deixa aquests serveis pastorals realitzats  a la nostra diòcesi, per 

retornar al costat dels més pobres i necessitats.  

 

Mn. Joan, ordenat a la parròquia de Sant Miquel de La Cava - Deltebre, el dia 6 d’octubre de 

1991, sentí la crida del Senyor per anar a evangelitzar en terres llunyanes i l’any 2003 marxà a 

Perú, a la Prelatura d’Ayaviri on va prestar el seu servei al llarg d’un any a la mateixa ciutat a 

l’altiplà i després dos anys a San Gaban a la selva. Havent estat uns anys exercint el ministeri 

sacerdotal a la diòcesi de Tortosa, tornà de missioner l’any 2009 al bisbat de Trujillo -

Hondures, a la parròquia de Sangrelaya a la costa caribenya, fins al 2011 que vingué a la 

nostra diòcesi i després de cinc anys, marxa altra vegada com a missioner a Hondures, a la 

diòcesi de Trujillo, a la zona de la Moskitia.   

 

A les 18 h. s’inicià la celebració amb el cant d’entrada: “Boga mar adentro”. Tot seguit una 

feligresa va fer la monició d’entrada, demanant que la celebració enforteixi l’esperit missioner 

de les nostres comunitats. Les lectures foren les pròpies del diumenge XXII de durant l’any. 

La 1ª del Llibre de Jesús, fill de Sira (Sir 3, 19-21. 30-31). La resposta al Salm responsorial 

(67): “Cantem amb veu exultant el nom del Senyor”. La 2ª lectura de la carta als cristians 

hebreus (He 12, 18-19. 22-24a) 

 

A continuació, Mn. Antoni Borràs, Delegat de Missions, digué: “Escoltem el nom d’aquell 

que l’Església de Tortosa envia, Joan Alonso Bonals, qui marxa a anunciar l’Evangeli a la 

parròquia de Sant Joan del bisbat de Trujillo d’Hondures”. Després li digué el Sr. Bisbe: 

“Aquest Evangeli anuncia’l als pobles perquè arriben a conèixer les paraules de Crist”. Tot 

seguit Mn. Joan  proclamà l’Evangeli (Lc 14, 1.7-14) 

 

El Bisbe Enrique inicià l’homilia saludant amb aquestes paraules: “Benvolgut Joan, estimats 

germans en el sacerdoci, seminaristes, mare de Mn. Joan, familiars i feligresos d’aquí i 

d’altres parròquies que ha servit. Joan, membre del nostre presbiteri diocesà, en rebre 

l’ordenació sacerdotal, sentí la crida del Senyor i la necessitat d’anunciar l’Evangeli, on hi ha 

persones que no han escoltat encara la veu de Jesús. Ell ho vol viure sentint-se enviat per 

l’església diocesana. 

 

És un moment trist per a la diòcesi, perquè és un acte de despreniment, però al mateix temps 

l’hem de viure amb generositat des de la fe.  També per a la seua família és un moment viscut 

amb aquesta ambigüitat. L’heu acompanyat en la seua vida sacerdotal, però entregar un fill al 

Senyor suposa molta generositat. Ser generosos amb el Senyor i l’Església vol dir compartir 

no només allò que ens sobra, sinó el que tenim i estimem. Joan, t’acompanyarem amb la 



nostra pregària i amb comunió de germanor i que el Senyor t’ajude a viure aquest ministeri 

amb actitud d’evangelització.   

 

L’Evangeli ens parla d’actituds que hem de tenir, com no buscar els primers llocs. Tu Joan, 

vols donar al Senyor una resposta de generositat, ja que vas a un lloc pobre i a una església 

amb moltes més necessitats que la d’aquí. Viure l’Evangeli no és per a buscar els primers 

llocs, sinó per a fer-nos servidors de tots. Que el Senyor t’hi ajudi i viu la teua resposta amb 

generositat i gran humilitat, que és com hem de viure la nostra entrega. Deixar el propi país, la 

diòcesi, la família, és un gest de generositat. Hem de viure el nostre ministeri sacerdotal 

lliurant-nos al Senyor sense buscar res a canvi, ni esperar cap recompensa. La vocació dels 

qui hem estat cridats s’ha de viure amb una generositat total, donant-nos completament al 

Senyor i dient-li: Sóc un pobre servent que vull fer el que tu em demanes. Que el Senyor 

t’acompanye i et beneeixi en esta nova etapa que avui comences. Que així sigue”. 

 

A continuació l’enviament, amb les paraules del Sr. Bisbe: “... Mireu Senyor aquest servent 

vostre que enviem com a missatger d’amor i de pau... Que amb les seues paraules faci 

ressonar la veu de Crist i vesseu sobre ell l’Esperit Sant.”  Tot seguit el lliurament de la creu: 

“Digneu-vos beneir aquesta creu. Rep aquest signe de l’amor de Crist i predica Crist 

Crucificat”. “Amén”, respongué Mn. Joan.  

 

Una xiqueta llegí les pregàries i a l’ofertori quatre feligresos van portar: un ciri, flors, pa i vi, 

mentre el cor cantava: “Vinc per adorar-te”. El cant de comunió fou “Les Benaurances”. Al 

final de l’Eucaristia un membre de la Pastoral Penitenciària adreçà unes paraules a Mn. Joan i 

li lliurà un detall com a record d’aquest dia.  

 

A continuació un nebot seu, seminarista de la nostra diòcesi, digué amb molta senzillesa unes 

paraules, entre les que cal destacar: “Necessitem sacerdots entregats. Avui és un dia per 

demanar al Senyor que ens done sacerdots com tu, que vagin a portar la Paraula de Déu i els 

sagraments, que facin arribar a la humanitat l’amor i la misericòrdia de Déu”.  Com diu el Sr. 

Bisbe: “Que el Senyor dugui a terme aquesta obra que ha començat en tu”. 

 

Finalment Mn. Joan ens adreçà la paraula dient-nos que era un dia d’acció de gràcies. “Vull 

agrair la formació que he rebut en el si de la meua família; ells han estat la millor escola 

d’amor i d’entrega. Quan vaig dir-li a la meua mare que volia ser missioner em va respondre: 

les mares només volem que els fills siguen feliços. Si és voluntat de Déu, endavant. He estat 

feliç en totes les parròquies que he servit i he rebut el 100 per 1. Amb l’ajut del Senyor i la 

gent que prega per nosaltres, som feliços. Germans sacerdots, us estimo de veritat i perdoneu 

si alguna vegada us he fet alguna cosa que no us ha agradat. Estimeu-vos moltíssim, pregueu 

junts, ajudeu-vos... perquè és en la nostra alegria que transformem les parròquies que servim. 

Me’n vaig convençut que Déu m’ha cridat i sé que el meu Bisbe m’envia. Us encomano al 

Senyor i a la Mare de Déu. Gràcies”.  

 

Amb la benedicció dels Sr. Bisbe i el cant: “Aquí em tens”, s’acabà la celebració. Que el 

Senyor concedeixi a la nostra església diocesana vocacions al sacerdoci. 
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