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AL SERVEI DE L A PASTORAL VOCACIONAL. BISBAT DE VIC

Dia del Seminari
en l’any sacerdotal

Preguem l’amo dels sembrats

Testimoni de la
misericòrdia de Déu
Senyor Jesús,
que has volgut guiar el teu poble
a través del ministeri dels teus sacerdots:
gràcies per aquest regal tan preuat
que has fet a tota la humanitat.

Tingues cura dels qui has cridat a ser pastors
i omple’ls de la teva Gràcia.

Enforteix el cor dels joves
que estan disposats a arriscar-ho tot per Tu
per a ser testimonis de la teva misericòrdia entranyable,
per a partir, repartir i compartir
el pa de la Paraula i de l’Eucaristia.
Amén.
				

Pregària del Dia del Seminari
Any 2010
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Una vida apassionant
La manifestació de la misericòrdia de
Déu amb els homes i dones, arrenca
dels relats de l’Evangeli de la Infància.
L’encarnació del Fill de Déu en les entranyes de Maria testimonia ja, la misericòrdia promesa per Déu; anunciada en els
escrits dels profetes.
Crist mateix amb el seu ministeri
confirmarà aquesta misericòrdia divina

amb el seu ensenyament, paràboles i
actituds. El seu camí, la manera d’atansar-se als necessitats, als pecadors i als
petits. Tot és ple de veritable compassió
i misericòrdia.
Gent molt diversa és destinatària de
la misericòrdia i la compassió del Senyor
Jesús i les paràboles se’n fan ressò: fill
pròdig o Pare bo (Lc 15,11-32), el bon
samarità (Lc 10,29-39) i també el judici
de les nacions (Mt 25,31-46). Misericòrdia de Déu i justícia divina van de bracet
i ens mostren en Jesucrist, el rostre del
Pare del cel.
Enguany doncs, el lema del dia del
Seminari, contempla la fisonomia del
Mestre encarnada en la figura del prevere. El prevere: servidor, germà, acompanyant i testimoni; amb la seva vida apassionant és cridat a reproduir els gestos
del Senyor: llescant el pa de la Paraula,
partint el Pa de la taula eucarística i en
el dia a dia de la seva vida.
La vida apassionant del prevere és
servei. Una existència lliurada a la compassió i la misericòrdia en un camp
amplíssim d’acció: malalts, necessitats,
joves i infants, matrimonis, gent gran,
persones soles… Per a fomentar un
esperit comunitari, familiar, comunicatiu;
per a crear parròquia, per a fer crèixer
la bona nova de l’Evangeli; per a portar
la salvació als homes i dones que li han
estat confiats
Mn. Pere Oliva March

Planter 684 / 3

La vesprada ja havia envaït els trafegosos carrers del centre de Lió. Sortíem
de “Le Padro” ben impactats pel generós testimoni, i ben evangèlic, del Beat
Antoni Chrevrier, en el cor mateix de la
seva estimulant i qüestionadora vida
sacerdotal al servei dels més pobres i
marginats del seu temps, en aquells difícils anys del segles XIX. Feia fred, vent i
queien les primeres volves de neu. Era
el dia 1 de febrer. Havíem matinat i eixit
de Vic en autocar, 28 preveres que responguérem a la invitació del nostre bisbe
Romà per a peregrinar, en motiu de l’Any
Sacerdotal, a aquest raconet del País de
Dombes, Ars, on l’any passat va fer 150
anys que hi moria Joan Maria Baptista
Vianney, un senzill rectoret esdevingut
patró de tots els rectors del món. El
mateix bisbe anava al capdavant del
pelegrinatge i s’hi afegiren el seu diacasecretari, 2 preveres de Girona, 2 de
Tortosa, 1 de Tarragona i un altre de
Barcelona.
Ars: tocats en l’essència presbiteral

Preveres de Vic a l’església del Prado (Lió)

Dimarts, dia 2: El paisatge, amb 2-3
dits de neu arreu, semblava fet expres-
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Església d’Ars

Pelegrinatge Sacerdotal Diocesà a Ars
CONVIVÈNCIA I ESPIRITUALITAT A ARS

sament per a la diada: La Festa de la
Purificació de Maria i Presentació del
Senyor al Temple. Després d’entrar, a
través d’un molt ben fet i complet audiovisual, en la vida de Joan Maria Baptista
Vianney, cap a la basílica. La missa de
la festivitat al poble, comptà amb la
presidència del nostre bisbe amb nosaltres com a concelebrants. La celebració
començà davant l’església, acaronats
per una barreja de sol que començava
a eixir i fred intens. L’homilia la féu el
vicari episcopal de la diòcesi (en temps
del sant rector era la de Lió, ara pertany
a la que es creà amb el nom de BelleyArs) remarcant la consagració especial
de preveres i religiosos. Al final de la
celebració, aquest mateix mossèn agraí
la disponibilitat d’acollida del nostre Bisbat envers els joves del seu que és previst participin de la Jornada Mundial de
la Joventut del 2.011 a Madrid; li havia

ofert el nostre bisbe quan, tot parlant,
sortí aquest escull que tenien i que de
cop i volta s‘esvaí.
A la tarda, visita pels llocs del sant
rector d’Ars: La basílica, la magnífica
església parroquial, realització del somni
de Mn. Joan Maria Baptista Vianney que
havia desitjat en aquesta vida, tot i que
ell ja s’hi havia esforçat, testimoni del
qual és la part de la seva obra conservada, ara ampliada amb el presbiteri tot
ell circular, coronat per la gran cúpula,
flanquejat per dues capelles laterals:
una amb el seu sepulcre i l’altra amb
una imatge del sant rector front a front.
La rectoria conservada tal qual i esdevinguda museu amb tots els objectes de la
seva història allí guardats, i on comprovàrem l’extrema austeritat en que vivia,
en una real pobresa material, contrastant amb l’esplendidesa que vessava
envers Déu (l’església i els objectes preciosos amb que la dotà, per exemple), i
els més necessitats (com es pot veure
amb l’anomenada Casa de la Providència per atendre a les nenes òrfenes). El
monument a l’encontre de l’aleshores
nou rector amb l’infant pastoret a qui
preguntà el camí del poble, i a qui
digué: “Tu m’has ensenyat el camí d’Ars,
jo t’ensenyaré el camí del Cel”, una de
les tantes mostres de la senzilla, oportuna i efectiva capacitat catequètica del

Recés a les fonts bíbliques i vianneises
El dimecres, en un dia amb predominància del cel clar, fou dedicat a fer un
Recés Espiritual que fou ben il·luminador,
en aquest cas per a la nostra condició
sacerdotal a l’empara del bon exemple
del sant rector de qui es diu que l’oració va ser l’ànima de la seva vida, ben
provada amb tantes dificultats que, amb
la força de Déu Nostre Senyor va anar
superant. Matí i tarda el senyor bisbe
ens féu sengles plàtiques amb una primera part bíblica i segona vianneiesa en
ambdues.
El matí també comptà amb una
Celebració Penitencial. A la basílica, en
els confessionaris que féu servir durant
tantes hores – expliquen que alguns dies
fins a quinze hores s’hi havia dedicat
escoltant els tan nombrosos penitents
vinguts d’arreu de França i d’altres parts
del món, en tant gran nombre que fins
i tot s’havien hagut d’esperar varis dies

Missa a Ars

Dia de la Candelera a Ars

modèlic sacerdot. La capella, autèntica
filigrana d’art que habitualment estotja
la relíquia del cor del sant i que ara està
peregrinat per aquests móns de Déu
en motiu de l’Any Sacerdotal. En fi, els
carrerons amb cases amb parets de tova
d’aquell temps, el caràcter rural que
encara conserva tot i haver-s’hi afegit
serveis moderns, alguns d’ells turístics…
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Retorn

Ningú recorda pas que s’hagués
fet mai una cosa així. Tots els qui hem
tingut la sort d’haver-hi participat, a ben
segur que vàrem quedar tocats ben
positivament per l’estada en aquest
plàcid poblet, on es transmet encara l’arrabassadora santedat del nostre
patró. Si vivim temps difícils també en el
camp espiritual, tant o més ho va haver
d’afrontar el sant rector d’Ars en aquell
convuls segle XIX. Tant de bo que es
notés en la pastoral del dia a dia; seria
una de les millors “inversions” fetes al
nostre Bisbat.
Mn. Josep Maria Mas i Busqué
Fotos: P.J.Ynaraja

Pelegrins de Vic a Ars, davant la tomba del sant

En el viatge de retorn, ens aturàrem novament a Lió per a conéixer la
gran ciutat marcada pels dos grans
rius “Saône” i “Rhône”. La gran plaça
Bellcoure. La grandiositat i espectacularitat del Santuari marià de Fourvière
La catedral gòtica envoltada de carrers
i carrerons molt peculiars… I després
moltes hores de viatge la tarda, vespre i
arribada de nit a Vic.

Vista d’Ars

per poder ser atesos! – allí, doncs, o on
hom creia oportú, a través d’un o altre
company, es va facilitar aquesta estona
per a la reconciliació amb Déu i els
germans.
La Missa, aquest dia, fou a la tarda, a
la basílica. A partir del testimoni del sant
sacerdot, el senyor bisbe ens exhortava:
“Cal tenir posada la mirada en Crist. No
hi ha esperança sense Crist” Hi férem la
renovació de les promeses sacerdotals.
La pregària per les vocacions sacerdotals, de les que estem tan mancats,
fou sempre present en el pelegrinatge
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Des del Seminari
Admissió a ordres
Com ja havíem anunciat, varen ser
admesos en Joan Prat i en Xavier Bisbal
en una celebració de l’eucaristia, en el
Seminari Major Interdiocesà a Barcelona,
el passat 24 de febrer. Cursen el darrer
curs de teologia i possiblement abans
d’acabar el curs rebin l’ordenació diaconal a Igualada.
També el passat 3 de març, va rebre
aquesta admissió a ordres, en Josep
Paracolls, seminarista de Girona. Aquesta celebració fou presidida pel bisbe
gironí, Mons. Francesc Pardo.
Cal mencionar també, que el 24 de
gener, varen ordenar preveres: Joan M.
Ferrer i Antoni Rosario, a la catedral de
Tarragona. El primer treballa pastoralment a El Vendrell i el segon al servei de
petites parròquies del Priorat.
Sessions formatives a la Facultat
En el mes de febrer va tenir lloc unes
interessants jornades sobre ètica i
vida política. Varen intervenir diversos
ponents, entre d’altres: Miquel Roca i
Junyent, Eugeni Gay, Miguel Herrero de
Miñón, Joan Majó… sobre qüestions de
fons, importants pels servidors del bé
comú.
En aquest mes de març (dimecres 3)
ha tingut lloc una jornada acadèmica en
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motiu de l’any sacerdotal amb el títol el
ministeri presbiteral, esperança del món.
Amb la presència del Card. Lluís Martínez Sistach i el degà Dr. Armand Puig
Tàrrech; van intervenir en les diverses
dimensions del ministeri: Cardenal Cláudio Hummes, prefecte de la Congregació
per al clergat, Prof. Santiago del Cura, de
la facultat del Nord d’Espanya a Burgos i
el Dr Ramon Prat i Pons, vicari general de
Lleida. Es varen abordar les dimensions:
espiritual, teològica i pastoral del prevere.
La jornada va comptar amb una nodrida
presència de preveres, així com alumnat
de la facultat.
Ambdues jornades han estat organitzades per la Facultat de Teologia de
Catalunya.
Aportacions a Planter
M.Berenguer (Artés): 150€. C.Lladó
(Roda de Ter): 70€. Montserrat Queralt
(Moià): 520€. M.Rifà i M.Rovira (Torelló): 150€. Pilar Gaja: 110€. Serventes
Sagrat Cor-Maria Pia (Vic): 10€. Anònim
(Vic): 500€. Parròquia St Julià de Vilatorta: 310€. Teresa Bossa (Súria): 50€.
MC.Arumí (Manlleu): 10€. Parròquies St
Quirze-Montesquiu (subscriptors): 214€.
Fundació Balsells-Institut Eclesiàstic:
12.339€. Seminaristes: 350€ i 300€.
Moltes gràcies!
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AGENDA D’ACTIVITATS
Tercer Trimestre 09/10
Delegació de Joves
Bisbat de Vic

n VIA CRUCIS JOVE

(Bisbat de Vic)
Dilluns sant, 29 de març
Montserrat

n TROBADA JOVES PER A

PREPARAR L’APLEC I
EL PELEGRINATGE
(Bisbats Vic-Solsona)
Dissabte 17 d’abril
a les 4 de la tarda
Casal de l’Església
Manresa

n APLEC DE L’ESPERIT

(Tots els bisbats de Catalunya)
Dissabte 22 de maig
Des de mig matí fins el vespre
Terrassa

+ Informació: www.jbvic.com / 696 008 841 / 606 704 222

