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AL SERVEI DE L A PASTORAL VOCACIONAL. BISBAT DE VIC

Hem nascut en un poble,
en un bany de llibertat

Preguem l’amo dels sembrats

Ajudeu-me a trobar el meu
lloc en l’obra de la creació
Senyor! Avui us demano perdó
pels llocs que quedaran buits en l’obra de la creació.
Per les necessitats creades artificialment;
pels talents que mai no es podran desenvolupar
per culpa dels homes i la societat;
pels innombrables treballdors fills vostres,
que mai no arribaran allà on vós volíeu que arribessin;
Per la meva falta d’entusiasme en cercar sempre la vostra voluntat,
per la meva falta de generositat a correspondre amb tota fidelitat.
Senyor! Us agraeixo
els dons que m’heu donat, i les possibilitats físiques i intel·lectuals
amb que m’heu enriquit.
Per l’educació que he rebut,
per les facilitats que he trobat en el meu camí…
Senyor! Feu-me dòcil,
perquè deixant-me guiar per vós a través dels esdeveniments,
invitat per les autèntiques necessitats dels meus germans;
descobreixi:
el lloc en el qual vós m’espereu,
el paper que vós voleu que jo representi
amb el meu treball, en l’obra de la Creació.
				
CPL, Pregar per les vocacions, col·lecció Celebrar, n.73
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Michel Quoist

Santedat i llibertat
Aquestes paraules inspirades de Sta
Teresa de Lisieux: “Sigueu, Senyor, Vós
mateix la meva santedat” encaminen els
passos del Pla Pastoral durant aquest
curs 2009-10. La crida a la santedat
com una de les línies transversals del
Concili Vaticà II, esdevé pel cristià/na, la
seva vocació primera.

Quan els cristians ens sentim lliures
en la resposta, en l’acceptació de la
vocació de l’amor (Sta Teresa de Lisieux)
aleshores el món ens pregunta quin és el
secret de la nostra llibertat. I aquí rau la
font de la nostra missió.
Mn. Pere Oliva March

“Ens ha escollit en ell abans de crear
el món perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls” (Ef 1, 3-14). Cada
fidel ha d’escoltar la Paraula de Déu i fer
la seva voluntat, amb disponibilitat pels
germans (Lumen Gentium, 42). Escoltar
i fer, són dues accions ben vocacionals.
Sentir la crida, entendre’n la direcció i
respondre-hi amb la vida generosament
és allò que ens demana la nostra condició de batejats.
Som un poble baptismal, i portem
inscrita una responsabilitat: viure el camí
de la santedat, cadascú segons la inspiració divina i la intuició interior. Cal que
formem, coneguem el sentit de la nostra
responsabilitat i que ho fem amb llibertat.
La santedat i la llibertat es troben. Només
en llibertat responem a la crida de Déu.
El P. Timothy Radcliffe, a ¿Qué sentido
tiene ser cristiano? (2007) afirma que el
sentit del cristianisme és posar de relleu
per damunt de tot, que les nostres vides
tenen un sentit. La llibertat de donar la
pròpia vida, gratuitament, és aquest
espai en el qual “florim junts”, com a
poble, com a família. La comunió entre
Déu i la humanitat és el fonament de la
nostra existència.
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Una experiència formativa
sabilitat o potser el diaconat permanent.
Aquests posibles candidats, de moment
centren el curs en la formació espiritual,
creient i pastoral.
“Ja feia temps que ajudava a la parròquia de Sta Maria de Folgueroles. Un
bon dia, amb la gràcia i la inocencia
d’una nena de set anys, la meva filla
Núria, va preguntar si podria ser diaca…
Després de reflexionar-hi i parlar-ne
amb Mn. Francesc Basora, em vaig
decidir a iniciar aquest curs de formació…Estic convençut que Nostre Senyor
m’ha cridat mitjançant la meva filla.(…)
Cada cop estic més content i tinc ganes
d’aprendre i penso que podria fer una
bona tasca (…) La meva família m’ha
donat molt de suport i ànims” així respira en Joan Tió de Folgueroles.

Sessió formativa al Seminari, gener 2010

Alguns ja fa dos cursos que van iniciar
la formació. D’altres s’hi han afegit
darrerament. Quinzenalment (dissabtes)
vénen al Seminari diocesà a Vic i a més
de celebrar junts la Litúrgia de les Hores
(laudes i vespres) i l’Eucaristia, just
abans de dinar; dediquen tot el matí a la
formació. Lectura i estudi del Catecisme
així com moments de reflexió pastoral
són les dedicacions central d’aquests
cursos. Els dissabtes, de deu del matí
a sis de la tarda, cada quinze dies es
troben amb un o dos mossens per a formar-se. Junt amb un petit equip formatiu,
l’organització del curs va a càrrec de Mn.
David Compte, vicari general del bisbat.
La finalitat d’aquesta formació és el
servei a l’Església diocesana; per esdevenir acòlits, per assumir alguna respon-
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En Florenci Gras, 56 anys, de la Parròquia de Callús, ens diu que “fa més
de dos anys que vaig començar aquest
curs de formació (…) per dos motius:
un encontre més profund amb el Senyor
i després si Déu vol, per servir com
a diaca a l’Església amb una alegria
immensa.” I agraeix als seus companys
d’estudi aquest temps de formació.
“Inicialment buscava formació” ens
comenta En Sergi Medina de Viladrau, “i
darrerament busco aconseguir allò que
Déu vulgui de mi tal com sóc; la meva
conversió per servir-lo”.
En Rafael Valero, de Ripoll diu que
vol “ser útil a l’Església i dóna gràcies
a Déu per aquest oportunitat de formació”. La resta del grup són: Josep

Maria Aguilera (Igualada), en Diego
Guirao ( Manlleu), Julià Franch (Manresa), Miquel Barcos i Isidre Costa (Vic) i
Ernest Roure (Ripoll).
F.G. / J.T.

El P. Josep Tous

BEATIFICACIÓ DEL P. TOUS
El P. Josep Tous (fra Josep d’Igualada)
va néixer a la població d’Igualada el dia
31 de març de 1811. Ingressà en l’Orde
dels Framenors Caputxins l’any 1827, i
rebé el presbiterat el dia 24 de maig de
1834. Un amic i company seu d’Orde,
Fra Josep d’Alpens, el definia d’aquesta
manera: Era un religiós observant de les
santes Regles que havia professat. Tot i
sofrir l’exclaustació, vivia com si estigués en el claustre, com un sant religiós.
Fora de les ocupacions del ministeri el
seu retir era continu i sempre es trobava ocupat en la lectura de llibres. En el
convent era considerat com de molta
virtut, home d’una gran prudència.
L’any 1835, l’exclaustració provocada per la supressió de la vida religiosa,
fra Josep la patí igual com molts altres
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dels seus germans: exiliant-se a França
i Itàlia, fins que l’any 1843 va poder
retornar a Catalunya.
Professà una tendra devoció vers la
Mare de Déu sota l’advocació caputxina de la Divina Pastora. Això el portà
a fundar a Ripoll (Bisbat de Vic), l’any
1850, l’Institut de Terciàries Caputxines
de la Mare del Diví Pastor (actualment
Caputxines de la Mare del Diví Pastor),
dedicades a la formació cristiana de les
nenes.
Si haguéssim de definir el nostre
germà fra Josep, podríem fer-ho amb el
lema: Fidel a Déu i als homes. La seva
fidelitat heroica, el portà a lliurar tota
la seva vida al servei dels altres en la

família caputxina i en el seu ministeri.
Aquesta vida lliurada per amor rebé el
seu coronament quan la germana mort
el visità mentre celebrava l’Eucaristia el
dia 27 de febrer de 1871.
La seva beatificació serà el dia 25
d’abril, Diumenge del Bon Pastor, en
la Basílica de Santa Maria del Mar de
Barcelona. Presidirà la celebració el cardenal Tarcisio Bertone, secretari d’Estat
del Vaticà. Per conèixer més detalls i
seguir millor tot el que fa referència a
la beatificació de fra Josep Tous, podeu
consultar la pàgina web dels Caputxins:
www.caputxins.cat
Fra Francesc d’Igualada, ofmcap

El P. Josep M. Vilaseca, missioner a Mèxic

El passat 14 de desembre el
P.General dels Germans Josefins,
Eduardo Plaza, mexicà, va visitar el
Seminari Major Interdiocesà. Aquesta congregació religiosa, fundada a
Mèxic pel P. Josep M. Vilaseca, fill
d’Igualada l’any 1872, es dedica a
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la missió i a la formació. En la fotografia podem veure els seminaristes
de Vic, el P.Eduard i Mn.Pere.
El Servent de Déu, P. Josep M.
Vilaseca (1831-1910) va néixer a
Igualada i fou batejat a la basílica de
Sta Maria. La família va traslladar-se
a Barcelona on es va vincular al món
insdustrial del teixit.El jove Josep M.,
estudià a l’Escola de la Junta de
Comerç de Barcelona. Potseriorment
ingressarà al Seminari de Barcelona,
on naixerà la vocació que el va portar
a Mèxic l’any 1852. Comença allà la
seva tasca sacerdotal i missionera
en uns moments difícils en aquell
pais. Es dedicarà a les missions
populars i fundarà l’any 1872 la
congregació josefina. Va propagà la
devoció a St Josep i a la Sagrada
Família i va ser un incansable missioner i formador de predicadors a
finals del segle XIX a Mèxic.

Des del Seminari

Trobada Vocacional a Montserrat
Va tenir lloc els dies 3 i 4 de gener. Els seminaristes i quatre adolescents van viure
aquest parell de jornades amb la comunitat benedictina. La participació en les pregàries,
una caminada per Montserrat per a fomentar la reflexió i la convivència mutua, van ser
el sentit d’aquest encontre.
Admissió a ordres
Properament, el dia 24 de febrer a les
8 del vespre, tindrà lloc a la capella del
Seminari Major Interdiocesà, l’admissió a
ordres d’en Joan Prat Jorba i de F.Xavier
Bisbal Talló.
Presidirà la celebració Mons. Romà
Casanova. Actualment cursen el darrer
any de Teologia a la Facultat de Teologia
de Catalunya.

Planter

Aportacions a Planter
Montserrat Mer (La Bisbal): 10€. J.Farrés
(Bcn): 30€. Parròquia de Rajadell: 10€.
Mercè Calvet: 50€. Dolors Pujol (Avinyó): 130€. Maria Solé (Vic): 425€. M.
Torrent (Roda de Ter): 50€. Folgueroles: 260€. X.Crosas: 5€. Anònim (Vic):
20€. Parròquia de Sta Eulàlia de Riuprimer: 100€. Parròquies d’Igualada (Anna
Castelltort): 421€. Seminaristes: 300€,
300€, 1300€. Moltes gràcies!

Redacció i administració: Seminari Diocesà.
Ronda Camprodon, 2 - Tel. 938 892 318 - 08500 VIC
DONATIU ANYAL, 4 EUROS
Per ingressos i donatius: La Caixa of. 0007 Cta./Cte. 12645-17
Imprès per GRÀFIQUES DIAC. Rda. Camprodon, 2 - 08500 VIC - D.L.B-4.200/69
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AGENDA D’ACTIVITATS
Segon Trimestre 09/10
Delegació de joves
Bisbat de Vic

n PRESENTACIÓ DE L’APLEC I

EL PELEGRINATGE DE LA CREU
Dissabte 13 de febrer.
A 2/4 de 5. Seminari de Vic.
Trobada de catequistes i animadors de joves (Bisbat de Vic)

n RECÉS DE QUARESMA

Divendres 19
i dissabte 20 de març
Per a joves de + de 17 anys
(Bisbats Vic-Solsona)

n TROBADES JOVES PER A

8 / Planter 683

n VIA CRUCIS JOVE

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

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

Foto: Tenerife P.O.

PREPARAR L’APLEC I
EL PELEGRINATGE
Dissabtes a les 4 de la tarda: 20
de febrer, 20 de març i 17 d’abril
Casal de l’Església. Manresa.
(Bisbats Vic-Solsona)

