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AL SERVEI DE L A PASTORAL VOCACIONAL. BISBAT DE VIC

Graz

Nadal: Déu
ens visita

Preguem l’amo dels sembrats

Veniu, Senyor!
(per educadors, formadors, pares i mares cristians)
Veniu, Senyor,
i doneu-nos el vostre Esperit de veritat.
El vostre Esperit d’enteniment,
que ens faci capaços de conèixer
la realitat i l’abast del vostre missatge:
missatge que volem viure i transmetre.
Veniu, Senyor,
i doneu-nos el vostre Esperit d’amor.
El vostre Esperit de caritat,
que ens faci capaços de valorar i estimar
cadascun dels nens i joves
que heu posat en el nostre camí
confiant-los a la nostra missió.
Veniu, Senyor,
i doneu-nos el vostre Esperit de generositat.
El vostre Esperit de servei i fraternitat,
que ens faci capaços de lliurar-nos,
de fer créixer sense defallir el nostre compromís
en el món de l’educació i de l’evangelització.
Veniu, Senyor,
i doneu-nos el vostre Esperit de llum.
El vostre Esperit de comprensió,
que ens faci capaços de conèixer millor
la realitat del nostre món,
els problemes i les preocupacions
de les persones d’avui,
especialment de les més necessitades
Veniu, Senyor,
visiteu-nos i doneu-nos el vostre Esperit!

Del llibre Per les vocacions, CPL. N.73, p. 47
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Carta als seminaristes
El Sant Pare, Benet XVI, va adreçar
una carta als seminaristes de tot
el món on apunta uns elements
importants a tenir en compte per
aquesta etapa formativa. Comparteix amb els joves que es preparen
pel ministeri al servei del poble de
Déu, aquells aspectes que cal considerar en el camí cap al presbiterat.
Els anima a viure amb autencitat
els dies de seminari per exercir
amb goig el ministeri en el sí de la
diòcesi.

El Sant Pare Benet XVI a Roma

Assenyala amb set punts aquests
elements importants que configuren la vida del prevere i els recorda
“penso en vosaltres, especialment
en aquests temps difícils, i us tinc
a prop en l’oració”:
1.El prevere ha ser un home
de Déu. Per tant, Déu no és una
hipòtesi llunyana, no és un desconegut que s’ha retirat després del
bing bang. Déu s’ha manifestat en
Jesucrist. En el rostre de Jesucrist
hi veiem el rostre de Déu. I recorda
que cal , tot escoltant Déu en la
lectura l’Escriptura, se li confiï la
vida amb els desitjos i esperances,
alegries i sofriments; essent així
sensibles als errors i aprenem a
esforçar-nos per a millorar.
2.Valoració dels sagraments,
especialment l’Eucaristia. Déu
se’ns dóna en persona. I l’Euca-
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ristia esdevé com a centre de la
nostra relació amb Déu i de la
configuració de la nostra vida. I per
a viure bé aquest sagrament, cal
estimar la litúrgia de l’Església i
celebrar-la amb participació interior
i així el Crist ressuscitat modelarà la
nostra vida. Per la meva experiència
personal –ens recorda- puc afirmar
que és entusiasmant aprendre a
entendre a poc a poc com tot això
ha anat creixent, quina experiència
de fe hi ha en l’estructura de la
litúrgia de la Missa, quantes generacions amb la seva oració l’han
anat formant.
3.El sagrament de la Penitència. Ens ensenya a mirar-nos amb
els ulls de Déu. Confereix humilitat
i ens ajuda a viure en la confiança que Déu sempre és amatent
al perdó. Rebre aquest sagrament
responsablement ens convida a la
lluita per la santedat i la superació.
I el perdó ens fa aprendre a perdonar els altres i a ser tolerant i comprensiu amb els del nostre entorn.
4.Sapigueu apreciar la pietat
popular, recorda. És un patrimoni de l’Església. Cal purificar-la i
apuntar al centre, però mereix l’estima d’aquells que es preparen per
acompanyar el poble de Déu.
5.El temps de seminari és
temps d’estudi. Cal formar la
dimensió racional i intel·lectual de
la fe. I recorda als seminaristes, les
paraules de sant Pere “estigueu
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sempre a punt de donar raó de la
vostra esperança” (1Pe 3,15). El
seminari vol capacitar l’aspirant al
presbiterat per donar raó de la seva
fe. I afegeix: us prego de tot cor:
estudieu amb tenacitat. Aprofiteu
els anys d’estudi, No us en penedireu. (…) Estimeu l’estudi de la teologia i continueu-lo amb especial
sensibilitat, per ancorar la teologia
en la comunitat viva de l’Església
que, amb la seva autoritat, no és
un pol oposat a la ciència teològica,
sinó el seu pressupòsit.
6.Un temps de maduració
humana. El prevere que haurà
d’acompanyar a molts fidels en el
camí de la vida, cal que visqui amb
equilibri les relacions entre cor i
ment, raó i sentiment, cos i ànima i
que sigui humanament íntegre.
Demana també, que integrin la
sexualitat en el conjunt de la personalitat. Cal que aquesta dimensió
de la persona, no es converteixi en
quelcom banal i destructiu. I recorda: recentment, hem constatat amb
gran dolor que alguns sacerdots
han desfigurat el seu ministeri en
abusar sexualment de nens i joves.
En lloc de portar a les persones
a una maduresa humana i ser un
exemple per a ells, han provocat
amb els seus abusos un dany que
ens causa profund dolor i disgust.
Per damunt de tot, fa notar que tots
coneixem sacerdots convincents,
forjats per la seva fe, que donen
testimoniatge de com en aquest

Plaça de Sant Pere del Vaticà

estat (celibatari) es pot viure una
humanitat autèntica, pura i madura.
7.Constata com avui, els
començaments de la vocació
són més variats. Sovint neix en
el sí de comunitats i moviments que
faciliten una trobada comunitària
amb Crist i amb la seva Església.
Això vol dir, procedències espirituals
diverses. Pot ser que sigui difícil
reconèixer els elements comuns del
futur enviat i del seu itinerari espiritual. Precisament, per això, el seminari és important com a comunitat
en camí més enllà de les diverses
formes d’espiritualitat.
Estima els moviments com un do de
l’Esperit Sant, però també recorda
que cal valorar-los segons la seva
obertura a la comuna realitat catòlica, a la vida única i comuna de
l’Església de Crist, que en la seva
diversitat és, en definitiva, una sola.
La convivència del seminari, l’aprenentatge de l’altre que s’hi fa, l’en-

riquiment mutu que comporta; és
una veritable escola de tolerància,
que ajuda a acceptar-se i comprendre’s en la unitat del Cos de Crist.
(…) El seminari és el període en
el qual hom aprèn amb els altres i
dels altres.
Amb aquestes paraules, Benet XVI,
estimula als seminaristes a romandre constants en l’estudi, la lectura
de l’Escriptura, la vida dels sagraments, la confiança amb Crist i a
valorar degudament aquest temps
de formació, com una etapa fonamental per al seu futur camí presbiteral.
Formadors i seminaristes, agraïm
al Sant Pare aquesta carta que ens
ha adreçat i que ens orienta, com
a comunitat formativa, en el camí
vers el presbiterat.
Seleccionat per
Mn. Pere Oliva
rector del Seminari
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Preguem units
La cadena de pregària per les vocacions
que es porta a terme a les diòcesis que
peregrinen a Catalunya durant el mes
de novembre, pel que fa al Bisbat de
Vic, ens han fet constar que han pregat:
persones, moviments, comunitats i parròquies de:
Diumenge 7: Adoratrius Perpètues del
Santíssim Sagrament (Vic). Parròquia
Sagrada Família d’Igualada. Parròquia
d’Hostalets de Balenyà. Parròquia de
Sant Quirze de Besora. Dominiques
de l’Ensenyament (Sta Caterina, Vic).
Dominiques de Sta Clara (Manresa).
Carmelites (Vic, Igualada).Parròquia Sta

Maria de Ripoll. Parròquia del Carme
(Vic). Seminaristes de Vic.
Dimecres 17: Adoratrius Perpètues del
santíssim Sagrament (Vic). Parròquia
Sant Domènec (Vic). Parròquia Sagrada
Família d’Igualada. Parròquia d’Hostalets de Balenyà. Parròquia Sant Quirze
de Besora. Dominiques de Sta Clara
(Manresa). Club Izard (Igualada). Parròquia Sta Maria de Moià. Dominiques de
l’Ensenyament (Sta Caterina, Vic). Grup
Renovació Carismàtica (Igualada). Parròquia Sant Vicenç de Castellet. Parròquia Sant Hipòlit de Voltregà. Parròquia
Sta Maria d’Olò. Dominiques P.Coll (St
Vicenç de Castellet). Parròquia Sant Pere
de Torelló. Parròquia Sta Maria de Ripoll.
Parròquia del Carme (Vic) Parròquia St
Domènec (Vic).Servidoras del Señor y
de la Virgen de Matarà (Vic). Parròquia
Divina Pastora (Vic). Seminaristes de
Vic (Barcelona). Parròquia de Centelles.

Dublin

Dissabte 27: Adoratrius Perpètues del
Santíssim Sagrament (Vic). Parròquia
Sagrada Família d’Igualada. Parròquia
de Tona. Parròquia d’Hostalets de Balenyà. Parròquia Sta Maria de Moià. Parròquia Sta Maria de Ripoll. Germanetes
dels Pobres (Vic). Parròquia de La Seu
de Manresa. Parròquia del Carme de
Vic. Parròquies del Centre de Vic. Parròquia de la Gleva. Dominiques Sta Clara
(Manresa)Parròquia St Quirze de Besora.
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Sabem que moltes més persones, grups
i parròquies han pregat per les vocacions encara que no constin aquí… Oh
Déu, mireu amb misericòrdia aquesta Església que us suplica. Per Crist
Senyor nostre. Amén.

Des del Seminari
Agraïment
El passat mes de febrer, moria a Torelló, Maria Vila i Salvans, a l’edat de 89
anys. En el seu testament va deixar unes quantitats de diners importants per a
Caritas Interparroquial de Torelló, Santuari de Rocaprevera, Parròquia de Sant
Feliu, Domund i altres. També va destinar en el seu testament, la quantitat de
6.398,39€ pel Seminari diocesà. A través del rector de Torelló, Mn Joan Torra,
se’ns va facilitar aquest ingrès, que es destinarà a sufragar despeses en la
formació dels seminaristes. Moltes gràcies!
També agraïm l´aportació de la Fundació Bisbe Masnou: 3.262,14€.
Moltes gràcies!

Mons. Romà Casanova amb el rector i seminaristes del bisbat

Altres aportacions a Planter
Parròquia St Martí de
Tous: 50,00€. Seminarista:
300,00€. Dominiques Sta
Caterina (Vic): 10,00€.

Triple ordenació diaconal
El dia de la Puríssima, a 2/4
de 6 de la tarda, a la Catedral
de Vic, tindrà lloc l’ordenació
de tres candidats al diaconat:
Joan Tió, Julià Franch i Florenci
Gras. Els dos primers, diaques
permanents i el darrer en camí
cap al presbiterat. Preguem
per ells.
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AGENDA
D’ACTIVITATS
n

Delegació de Joves
Bisbat de Vic

RECÉS D’ADVENT PER A JOVES

Dissabte 11 de desembre.
Rectoria-alberg de Jorba (Anoia-Segarra).
Comença a les 11 del matí fins havent dinat.
n

PELEGRINATGE PER LA PAU (TAIZÈ)

“L’etapa de la vida en què esteu inmersos és temps de descobriment: dels dons que
Déu us ha atorgat i de les vostres responsabilitats. És, temps, temps d’eleccions
fonamentals per a construir el vostre projecte de vida. És el moment, per tant,
d’interrogar-vos sobre el sentit autèntic de l’existència i de preguntar-vos: estic
satisfet amb la meva vida? Hi ha alguna cosa que em manca?”
Benet XVI
Missatge als joves amb motiu de la Jornada de la Joventut, 28.03.10
Extret de VII Setmana Cinema Espiritual, 2010

+ Informació:
www.jbvic.com / www.cercaitroba.com
joves@bisbatvic.com / 656 366 337

La Creu dels Joves (Montserrat, 2010)

Rotterdam, del 29 de desembre al 2 de gener.

