BISBE TONI IN MEMORIAM

“Enamoreu-vos del Senyor!”

Lema episcopal:
“Alegreu-vos sempre en el
Senyor” (Fl 4,4)
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Estimat Bisbe Toni,
Els membres de la Delegació d’anunci de la fe i iniciació cristiana, que
vas presidir des de la seva creació l’any 2018, juntament amb molts
d’altres, hem viscut el teu entusiasme i entrega pastoral durant el teu
pas per la diòcesi de Barcelona.
Ara que des del cel segueixes guiant i cuidant d’aquest ramat tant teu,
perquè el vas estimar tant, hem volgut recopilar, en aquest documenti,
tots aquells vídeos, àudios i escrits que donen testimoni del teu pas pel
nostre cor, així les paraules i escrits de comiat i de memòria agraïda que
molts t’han volgut adreçar públicament.
Et volem dir que et trobem molt a faltar i que t’estimem molt. Has estat i
ets un do per a tots. Ens has contagiat la passió que portes al cor: la
missió; ens has animat sempre a tirar endavant, tot i les dificultats, i ens
has motivat a somiar en gran. Tots ens hem sentit cuidats i escoltats
cada vegada que ha fet falta i hem trobat consol, consell i inspiració en
les teves paraules. Gràcies Bisbe Toni.
Seguirem treballant amb passió perquè l’Església de Barcelona segueixi
anunciant l’amor de Déu als joves, famílies, infants, escoles, universitats,
allunyats... Compartir aquests anys amb tu ha estat el millor viatge que
Déu ens podia regalar. Esperem culminar algun dia la nostra amistat en
el cel, en la retrobada de tots els benaurats, compartint la glòria del
Senyor.
Que el Senyor et beneeixi i et cuidi sempre, estimat Bisbe Toni, germà,
amic, pare.

Els teus amics de la Delegació d’Anunci de la Fe i Iniciació Cristiana de
l’Arquebisbat de Barcelona.
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EL TEU ACOMPANYAMENT EN LA
PREGÀRIA
Diumenge 19-12-2021, Vetlla de Pregària al
Santuari de Nostra Senyora del Sagrat Cor.
https://youtu.be/K4zQrRV7dQk
Divendres 28-1-2022, Vetlla de Pregària al Santuari
de Nostra Senyora del Sagrat Cor.
https://youtu.be/ov2x63rY7TI
Divendres 11-2-2022, Festa de la Mare de Déu de
Lourdes, amiga dels malats, pregària per la seva
intercessió.
Dissabte, 12-2-022, Festa de Santa Eulàlia,
Patrona de Barcelona, mort del Bisbe Toni
Vadell.
Comunicat defunció Arquebisbat de Barcelona: Mons. Antoni Vadell i Ferrer,
obispo auxiliar de Barcelona, descanse en paz - Arzobispado de Barcelona
(esglesia.barcelona)
Nota horaris exèquies Horarios de los actos cultuales en memoria de Mons.
Antoni Vadell Ferrer - Arzobispado de Barcelona (esglesia.barcelona)
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El TEU MINISTERI A MALLORCA
2010, Toni Vadell al programa de televisió " Capellans" d'IB3 (1/2),
https://youtu.be/i2jxJ0SqmoY
2010, Toni Vadell a IB3 (2/2), https://youtu.be/NnqRVLsy6A8
5-6-2014, ¿Qué es la catequesis de família? Bisbat de Mallorca,
https://youtu.be/8_hgSDsoytE
21-6-2017, Entre tu i jo, Toni Vadell, IB3 TV, https://youtu.be/vXB-N1_NJTI
26-8-2017, Missa de comiat de mossèn Antoni Vadell:
https://youtu.be/k_e8u42How0
16-10-2017 IB3 TV, En companyia (n. 42), Antoni Vadell,
https://youtu.be/q1zhhXTr0aU
8-11-2017, Vídeo de comiat del Bisbat de Mallorca, https://youtu.be/c7RpsCYs3QE
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LA TEVA ARRIBADA A BARCELONA
9-09-2017, Ordenació episcopal a la Sagrada Família juntament amb el Bisbe
Sergi, https://esglesia.barcelona/es/actualitat/ya-disponible-en-video-laordenacion-episcopal-de-sergi-gordo-y-antoni-vadell/
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11-11-2017, Parròquia de Santa Maria del Mar, Primera Missa dels dos Bisbes
auxiliars

Septembre 2017, Primera entrevista a Radio Estel dels dos nous Bisbes auxiliars,
https://youtu.be/5x8wlvyScX8
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EL TEU PAS PER BARCELONA
7-10-2017, ¿Perquè un Sínode sobre els joves? Ponència de Antoni Vadell,
https://youtu.be/yuML55pvhgI
29-9-2018. Escola d’animadors 3.0 És Jesús el gran influencer?
https://youtu.be/LDrqmdLB5fA
5-3-2019, El obispo Toni Vadell en LifeTeen,
https://www.religionenlibertad.com/nueva_evangelizacion/698360753/Si-enviasgente-a-la-periferia-pero-sin-fe-de-que-sirve-el-obispo-Toni-Vadell-enLifeTeen.html
You can media, Antoni Vadell, reflexió sobre el sacerdoci,
https://youtu.be/3et3XdxeyXY
16-11-2019, Homilia XII Jornades de Formació a Vic, https://youtu.be/zKRbpIgJAaA
16-2-2020, Ponència Final Congrés de laics https://youtu.be/mJMYddtaI4s
12-3-2020, Conferència Quaresmal Bisbe Toni Vadell, Catedral de Barcelona (1/3)
https://youtu.be/y-EnkI5TSQ0
19-3-2020, Conferència Quaresmal Bisbe Toni Vadell, Catedral de Barcelona (2/3)
https://youtu.be/a7lz2eZp8pQ
26-3-2020, Conferència Quaresmal Bisbe Toni Vadell, Catedral de Barcelona (3/3)
https://youtu.be/UIQfjRKll78
9/13-4-2020, Setmana Santa, Exercicis Espirituals on-line amb el Bisbe Toni
Vadell,
https://drive.google.com/drive/folders/1b_oGQrby4XW2d3gFNdjzbtlo4xe_1xdB?u
sp=sharing
9-4-2020, Dijous Sant, Missatge del Bisbe Toni al personal sanitari,
https://youtu.be/xqBMs2wgLBA
12-5-2020, “Cristo Vive”, Meditación Mn. Antoni Vadell,
https://youtu.be/W7o8m0NwOvY
17-8-2020, Curset Estiu 2020, El Sínode de la Esperança, “QUINA FESOMIA HA
DE TENIR LA NOSTRA PARRÒQUIA”
1. Introducció i presentació, bisbe Romà i Papa Francesc,
https://youtu.be/NEMYZoia5z4
2. La parròquia, comunitat, Bisbe Toni Vadell,
https://youtu.be/iKMZ8JaWLFs
3. La parròquia, comunitat eucarística, Bisbe Toni Vadell:
https://youtu.be/v6cbPnGUGTs
4. La parròquia, comunitat evangelitzadora, Bisbe Toni Vadell:
https://youtu.be/FWlz5dTJ6eI
5. La parròquia, comunitat de deixebles del Crist, Bisbe Toni Vadell:
https://youtu.be/PChSc7IHWak
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8-12-2020, Entrevista de Fernando Cordero, Cruzando Fronteras, Bisbe Antoni
Vadell, la catequesis de la propia vida, https://youtu.be/BOEROyG7QCY
2-2-2021, Barcelona amb la seva patrona, Missatge del Bisbe Vadell,
https://youtu.be/Lz0Lud_QHl4
12/14-3-2021, La mirada, Mons. Antoni Vadell, LifeTeen European training 2021,
https://youtu.be/DR598sE2ZWA
3-6-2021, Monestir de Sant Cugat, Ingredients essencials d’una parròquia
evangelitzadora, https://youtu.be/0SZAFgrxau0
31-7/8-8-2021 Ruta pel país Basc amb el Bisbe Toni,
https://drive.google.com/drive/folders/1PeExuSvgiioKLrdrkcivmSlZ9KgTbnqk?us
p=sharing
23-10-2021, Clausura Conferències Sant Josep de la Muntanya,
https://youtu.be/ZFFu3aCCLhk
Audio, LLamados a vivir la vida a lo grande,
https://drive.google.com/file/d/1PEz1JMHOou_EA4v4YzDMlNliRtp2L4CV/view?us
p=sharing
Novembre 2021, Audio Entrevista Cor Iesu – Hermandad,
https://youtu.be/HdpS597kuOk
Desembre 2021, Entrevista a Mons. Toni Vadell, Fons Vitae 18, pàg. 6-14,
Hermandad de hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón ,
https://drive.google.com/file/d/1N39D4gDhkuKR3oSZOR4UJqE2lZDFZvjG/view?
usp=sharing
26-11-2021, Entrevista a Radio Estel, https://www.estelfitxers.com/audio/20212022/20211126-20_00CAMINS.MP3
28-12-2021, Religión en libertad, El obispo Toni, antes de emperorar hablaba así
de su enfermedad,
https://www.religionenlibertad.com/personajes/631115541/obispo-vadellempeorar-hablaba-vocacion-sacerdocio-dolor.html

“TOT SERÀ PER BÉ...”,
Carta del Bisbe Toni de 16 de
juliol de 2021.
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LES TEVES EXÈQUIES
14-2-2022. Exequies a Barcelona: https://esglesia.barcelona/es/actualitat/lacatedral-de-barcelona-se-llena-de-fieles-para-despedir-a-mons-antoni-vadellferrer/
Missa Exequial Mons. Antoni Vadell i Ferrer bisbe - YouTube
Resum Missa exequial a Barcelona, https://youtu.be/IjLe4KE9guQ
Mn. Ramón Ollé, intervención a la Missa exequial de Barcelona,
https://youtu.be/IjLe4KE9guQ
Vuelve a ver la Misa exequial de Antoni
Vadell, obispo auxiliar de Barcelona - Misas
TRECE - COPE

15-2-2022. Missa Exequial a Mallorca https://youtu.be/UHRJVMhl3n4
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LA TEVA MEMÒRIA AGRAIDA

12-2-2022, Comiat a les xarxes i carta d’Omella i Taltavull al bisbe Vadell,
Catalunya Religió, https://www.catalunyareligio.cat/ca/comiat-xarxes-cartaomella-taltavull-bisbe-vadell
12-2-2022, Vídeo, Ha mort el Bisbe Antoni Vadell i Ferrer, La vida d’Antoni Vadell
des de seminarista fins a convertir-se en el Bisbe més jove de Catalunya
https://youtu.be/KPmvG9ZR-XM
12-2-2022 EPRTVIB, La vida d’Antoni Vadell, https://youtu.be/LPBt_otdrC0
12-2-2022, Vídeo, Fallece el obispo auxiliar de Barcelona, Mons. Antoni Vadell,
Maria de Nazaret TV, https://youtu.be/E_wqXFy5WC8
12-2-2022, Descansa en pau, Bisbe Toni, Càritas diocesana de Barcelona,
Descansa en pau, Bisbe Toni (sendibm3.com)
12-2-2022, Adéu, Bisbe Toni, Braval, Adéu, Bisbe Toni / NOTÍCIES / BRAVAL
12-2-2022, Fins aviat bisbe Toni | Catalunya Religió (catalunyareligio.cat)
12-2-2022, Abat Gasch, “Gràcies, Toni, per tant”, Catalunya Religió,
https://www.catalunyareligio.cat/ca/abat-gasch-gracies-bisbe-toni-vadell
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12-2-2022, El obispo de la sonrisa, Religion en Libertad,
https://www.religionenlibertad.com/espana/349266329/monsenor-AntoniVadell-auxiliar-de-Barcelona-obispo-sonrisa-ha-fallecido-de-cancer.html
12-2-2022, Mor Antoni Vadell, el Bisbe entusiasta, Jordi Llisterri,
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-antoni-vadell-bisbe-entusiasta
12-2-2022, Fins aviat Bisbe Toni, Gloria Barrete, Catalunya Religió,
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/baix-continu/fins-aviat-bisbe-toni290967
Religió Digital, El presbitero que vivió enamorado de su vocación y lo contó:
https://www.religiondigital.org/diocesis/Toni-Vadell-presbitero-obispo-auxiliarBarcelona-fallecimiento_0_2423457631.html
13-3-2022, Connexió Vadell, Miriam Diez, Elnacional.cat, Connexió Vadell
(elnacional.cat)
14-4-2022, La Catedral de Barcelona s'omple per acomiadar Mons. Antoni Vadell
(esglesia.barcelona)

14-2-2022, Bisbe Toni, gràcies per tant! Paraules de Mn. Ramón Ollé a la missa
funeral celebrada a la Catedral de Barcelona,
https://esglesia.barcelona/actualitat/bisbe-toni-gracies-per-tant/
14-2-2022, “El bisbe Vadell va ser el gran inspirador de la renovació de la
catequesi” | Catalunya Religió (catalunyareligio.cat)
14-2-2022, Barcelona acomiada el Bisbe Toni, Laura Mor,
https://www.catalunyareligio.cat/ca/barcelona-acomiada-bisbe-vadell-totaarxidiocesi-plora
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14-2-2022, El Bisbe Toni, Josep Maria Bausset, Catalunya Religió,
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/santuari-estant/bisbe-toni-vadell291095
14-2-2022, En la mort del Bisbe Toni Vadell, Sebastià Alzamora, Ara,
https://www.ara.cat/129_412a7b?utm_source=RedesSociales&utm_medium=whatsapp&utm_content=4270715
14-2-2022, Una loa a un hermano - Fundacion Humanitate
15-2-2022, Homilia de Mons. Sebastià Taltavull a la missa exefequial a la Catedral
de Mallorca,
https://drive.google.com/file/d/1geQ_lHHcU5EhVqMiVpPPXqMQX8zrsL3X/view?
usp=sharing1
15-2-2022, Mn. Ramón Ollé, Bisbe Toni, gràcies per tant! - Catalunya Cristiana

15-2-2022, Sí, es pot estimar i apreciar un bisbe. En record del Antoni Vadell |
Catalunya Religió (catalunyareligio.cat)
16-2-2022, Mallorca s’acomiada del Bisbe Toni, Catalunya Religió,
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mallorca-acomiada-vadell-bisbe-enamoratjesus
16-2-2022, Mn. Ramón Ollé, El debate, «El Señor no nos ahorra ninguna lágrima,
pero nos lo da todo» (eldebate.com)
17-2-2022, Mn. Ramón Ollé, Vida Nueva, Obispo Toni, ¡gracias por tanto!
(vidanuevadigital.com)
17-2-2022, Àudio, La rebotiga 36, El comiat del Bisbe Toni, Catalunya Religió,
1https://www.catalunyareligio.cat/ca/podcasts/rebotiga-n36-comiat-bisbe-tonivadell
18-2-2022, Record del Bisbe Antoni Vadell, AUDIO: El Mirall de l'Església 18 de
febrero de 2022 - Mallorca - COPE
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18-2-2022, AUDIO: El Mirall reuneix 12 veus que parlen del bisbe Toni Vadell sis
dies després de la seva mort - El Mirall - COPE
19-2-2022, Àudio entrevista al Bisbe Sergi, Radio Estel,
https://drive.google.com/file/d/1P4AUlHlcMTMrpZGcBjHSXFNBeoeTVqBI/view?u
sp=sharing
20-2-2022, “Gaudete in domino semper”, La petjada de Mons. Antoni Vadell
Ferrer, Bisbat de Mallorca, https://youtu.be/gcn8DY8rSP0
23-2-2022, CatalunyaCristiana  ﻥen Twitter: ""Tots hem perdut un bisbe, un amic,
un enamorat del Senyor, un apòstol dels joves, un impactant catequista. Però
els qui formem “la fraternitat episcopal de Barcelona” hem perdut sobretot un
veritable germà" ✍️ Sergi Gordo @esglesiabcn https://t.co/oiWBBcsvhc
https://t.co/QiyEElH3aY" / Twitter
24-2-2022, Bisbe Sergi, “Gràcies per tant, bisbe Toni, bon germà”, Església
Arxidiocesana de Barcelona, Gràcies per tant, bisbe Toni, bon germà! Arquebisbat de Barcelona (esglesia.barcelona)
27-2-2022, Suplement dedicat al Bisbe Antoni Vadell i Ferrer, acs, Arquebistat de
Barcelona, https://esglesia.barcelona/documents/suplement-dedicat-al-bisbeantoni-vadell-i-ferrer-acs/
27-2-2022, In Memoriam Mons. Antoni Vadell i Ferrer, bisbe auxiliar de
Barcelona, Full dominical Bisbat de Mallorca,
https://www.bisbatdemallorca.org/publicacions/full/02/09-FULL-(27-FEBRER2022).pdf
Febrer 2022, Homenaje a Mons. Antoni Vadell – C. E. Laicos, Familia y Vida
(conferenciaepiscopal.es)
Febrer 2022, Vídeo, Filmigo,
https://drive.google.com/file/d/1PbjIXZMtTNGqyoih0m1vofr6uQ1DnzyB/view?usp
=sharing
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Bisbe Antoni Vadell. In memoriam.
Corria el mes de juliol de l'any 2021, / quan esclatava a les ones / trista notícia punyent / de terrible
malaltia / que el pàncreas comprometia / de l'amic bisbe Vadell. //
Una gran pena envaïa / el més recòndit del cor, / i al de Jesús confiàvem, / fiats en la joventut / de
l'amic que emmalaltia / i en vius precs de cada dia / que el Bon Pastor li daria / ben certament la
salut. //
El càncer amenaçava / la vida i el pastoreig / del jove mitrat illenc, / mentre al Clínic els oncòlegs, /
aplicant la millor ciència, / buscaven amb gran paciència / l'èxit més eminent. //
Quan el cos més s'afeblia, / l'esperit episcopal, /nodrit amb teologia, / catequètica saviesa / i humana
pedagogia, / més revifava a la vida del gaudi espiritual.
Intensa ha estat l'agonia, / amic Antoni, mitrat, / entre el mal i la salut, / entre la vida i la mort, / mes
la teva bonhomia, / amb la llum de l'esperança, / amb la profunditat de la fe, / ha vençut la dura
lluita/ amb la joia de l'amor.
Has compartit lliurement / complint voluntat divina, / amb Crist, els claus i la creu / celebrant en
malatia, / en identitat de vida, / Paraula i Eucaristia. //
El que has viscut i has cregut / amb gran joia personal / ens has deixat en herència / per al treball
pastoral. //
En la lluita a vida o mort, / que en hospital et baties, / semblava que milloraves, / cercant-te la millor
sort. //
Mes bé sabies, amic, / que quan més en Déu fiaves, / més en ton cor s'abrusava / l'amor de Crist Bon
Pastor. //
Tant més l'amor s'acreixia, / tant més salut s'afeblia, / assolint tu, amb gran paciència, / limitacions i
dolor, / la més pura fe i l'esperança, / del Déu infinit l'Amor. //
Et vam acompanyar en pregària / dies i nits a l'altar, / quan la ciència dominava / i quan t'hem vist
més malalt. / Units, però, al teu voler, / hem reclamat al bon Déu / que es faci la seva voluntat. //
La voluntat divinal, / a la qual et conformaves, / finalment s'ha consumat, / ni més ni menys que al
Calvari, / unit amb la creu i claus / a Jesucrist crucificat. //
El dia de la teva mort, / bisbe auxiliar de Barcelona, / l'ha intercedit santa Eulàlia, / màrtir i verge
patrona. / Les campanes de la festa / han tocat a dol i a glòria. / Ho han fet per la teva mort, / en
agraïda memòria. //
Ara que escoltes els cants, / ara que sents damunt teu / la frescor de l'aigua santa / i olores d'encens
la flaire, / permet que el cor de l'amic / amb l'amor amb què t'estima, / formi aquests sentits versos
/ en mostra de la nostra estima. //
Avui, corpore insepulto, / a la catedral nostrada, / on has pontificat fins ara / amb els tres pastors
germans, / acompanyat del poble, de preveres, bisbes i cardenals, / has pogut gaudir / del Requiem
més solemnial a la llum del Pasqual ciri, / vestit de pontifical, / estès sota l'Evangeli, bàcul de pastor
enlairat. //
Del teu cos esperançat / de la resurrecció gloriosa, / la teva mare piadosa, / que al món un dia et
portà, / no s'ha separat, plorosa, / com Maria dolorosa al peu de la creu va estar. //
Catedralícies campanes / dels geminats campanars / t'han acomiadat solemnes / de la teva catedral
/ mentre, emocionat, el poble, / cantant el bell virolai, / t'ha encomanat a Maria, senyora de
Montserrat. //

Mn. Josep Alanyà, prevere de la diòcesi de Tortosa
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DESCANSA EN PAU, BISBE TONI

17de maig de 1972, Llucmajor – 12 de febrer de 2022, Barcelona.
Santuari de Nostra Senyora de Gràcia, Municipi de Llucmajor
“A petició seva, de la seva mare Antònia, del seu germà Joan, família i amics, em
van demanar que juntament amb Mn. Carles Seguí, rector d’Inca, beneíssim el
seu sepulcre. Així ho vam fer el dimarts 15 de febrer, en el santuari de Nostra
Senyora de Gràcia, patrona de Llucmajor, poble natal del bisbe Toni. Allí vàrem
deixar les seves despulles mortals, tot encomanant la seva ànima i cantant:
“sota la vostra protecció ens refugiem, oh Santa Mare de Déu”. Confiem que ens
seguiràs ajudant, bisbe Toni, ara més que mai, des del cel. Gràcies per tant, bon
germà!”
+ Sergi Gordo Rodríguez
Bisbe auxiliar de Barcelona
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