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MOSSEN JOAN BERNADAS I TORNÉ
Ha estat el segon rector
anys d’estada a la parròquia entre nosaltres
de la nostra jove parròquia. Va
pendre possesió el 30 de
setembre de l’any 1989. Ja
ajudaba a Mn. Ferran Palau
que aleshores era ja gran. A
l’any 1989 Mn. Ferran es va
jubilar i Mn. Joan va ser
nomenat rector de la nostra
parròquia de Sant Jeroni (5/9/
1989).
Va estar 14 anys, fins el
dia de la seva jubilació 2/9/
2003. Aleshores va fixar la
seva residencia a la Fundació
Albà, on ha seguit celebrant
l’eucaristia diàriament, amb
els residents, i les germanes,
Foto: Mossen Joan Bernadas entrega un obsequi a Mossen
Ferran Palau el dia del comiat de Mossen Ferran. Darrera de
fins que ja força malalt, pocs
Mn Ferran està Mossen Lladós.
dies abans de morir, no va
poder celebrar mes.
Quan va arribar Mn. Joan l’església ja estava feta i pagada però s’havia de seguir
aixecant l’edifici de pedres vives que és una parròquia. I s’hi va dedicar amb entusiasme
renovat. Es va crear Càritas Parroquial, i l’Esplai Drac.
També es va possibilitar el Servei Social Sustitutiu al
servei militar. I el grup de les Cosidores. El grup
«Tramats de Vida» i el grup «Aprofundiment de la fe»,
que encara funcionen a dia d’avui.
Activitats englobades al Casal Parroquial.
En època de Mn. Joan es va sol·licitar a
l’Ajuntament que la plaça portés el nom de Mn Ferran
Palau i Jover, primer rector de la parròquia i feia poc
temps finat.
Foto: Mossen Joan predicant el dia en que es va posar el
nom de Mossen Ferran Palau a la plaça

També durant l’etapa de Mn.
Joan Bernadas es va celebrar el VI
Centenari del Monestir de Sant Jeroni
de la Vall d’Hebron.
Ell ha donat el seu cos a la
ciència com un acte mes d’entrega, en
paraules del Sr. Cardenal.
Ha presidit la misa funeral a la
Fundació Albà el Cardenal Monsenyor
Lluis Martínez Sistach, Arquebisbe
èmerit de Barcelona, i han concelebrat
el Vicari Episcopal Mossen Salvador
Bacardit, Mossen Jesús Sanz, Mossen
Alfred Sabaté, Mn. Guillem Brossa,

Foto: Sr. Albert Batlle, dels Districte, Mons. Pere
Tena, Benvinguda Palau i Mossen Joan Bernadas,
en l’acte a la plaça desde ara Plaça Mossen Ferran
Palau i Jover.

Mn. Evelio Moreno, Mn. Joan Garcia de Mendoza, Mn. Lluis Portabella, Mn. Lluis
Bonet, i força pares salesians P. Agustin Gorena, P. Jordi Latorre, P. Pere i altres. I
feligresos de les diverses parròquies que va servir a Salomó, a Castellar del Vallès, i a
Barcelona, a St Antoni de Padua i a St Jeroni a Montbau. Amb els residents, i les
Germanes Filles de la Caritat de St. Vicenç de Paul.
Els seus nebots han dit unes paraules molt sentides. També els feligresos de
Salomó, i de St. Antoni. Ha estat un capellà proper a la gent.
Un detall mes que mostra la seva humanitat es com es va fer càrrec de cuidar-se de
la germana de Mn. Ferran, Benvinguda Palau, a la seva vellesa.
Assistí a moltes activitats del barri, on era habitualment present desde el primer
moment de la seva arribada: Teatre, botifarrades, Gegants, AEEF, Esbarts Joan Rigau.
Xerrades formatives, Aules, etc. A la parròquia promogué amb la seva assistència
l’Aplec de Sant Cebrià i Santa Justina. El Via Crucis a la Ermita. I el dia de l’Avi, iniciat
a la Fundació Albà, però celebrat també uns anys a la parròquia, i animat amb l’esforç
de tots els joves.
Ho podem resumir en: un bon cristià, gran sacerdot, gran home i gran rector.
El dijous, dia 5 de juliol, es celebrarà també una eucaristia a la parròquia en record
d’ell, a les 19:30 h.

www.santjeroni.es
Despatx Parroquial
Dijous, de 18 a 19,00 h.
Horari de misses:
Dissabtes i vigilies: a les 20 hores
Diumenges i festius: 11 h. (Cast. ) i 12’30 h.(Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confessions: 1/2 hora abans de les misses.

Despacho Parroquial
Jueves, de 18 a 19,00 h.
Horario de misas:
Sábados y Vigilias, a las 20 horas
Domingos y Festivos: 11 h. (Cast. ) y 12,30 h. (Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confesiones: 1/2 hora antes de las misas.

