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AL SERVEI DE L A PASTORAL VOCACIONAL. BISBAT DE VIC

Cartell del Dia del Seminari

El sacerdot,
do de Déu
per al món

Preguem l’amo dels sembrats

Preguem per les vocacions
Senyor Jesús,
que ens vau prometre: «demaneu, i Déu us donarà;
cerqueu, i trobareu; truqueu, i Déu us obrirà»,
regaleu-nos les vocacions sacerdotals
que tant necessita la vostra Església i el món d’avui.
Feu que les famílies siguin el camp fèrtil on puguin arrelar.
Beneïu el treball apostòlic de catequistes i educadors,
perquè aconsegueixin desvetllar i madurar la vocació sacerdotal
d’aquells que vós, Senyor, heu escollit per al vostre servei.
Il·lumineu la tasca educativa dels formadors del Seminari
perquè creïn un veritable cenacle
on la trobada amb vós ajudi cada seminarista
a configurar el seu cor, de Bon Pastor, amb el vostre.
Que Santa Maria, Reina dels Apòstols,
porti per la mà els seminaristes i sacerdots perquè siguin
realmente glòria de l’Església
i un veritable do de Déu per al món.
Amén

Pregària del Dia del Seminari 2011
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El sacerdot, do de Déu per al món
Aquestes foren les paraules amb
les quals Benet XVI, l’11 de juny
del 2010, va clausurar a Roma
l’Any Sacerdotal: un any marcat
per la figura de sant Joan Maria
Vianney, per l’estima i l’accent
posat en un sagrament instituït en
bé de tot el poble i per l’agraïment
davant aquest do que Déu fa al
món sencer.
El do, és sempre generositat, quelcom gratuït i apareix davant nosaltres com una realitat nova. Una
persona, un instant, uns encontres,
uns mots, una presència...que acaben saccejant el cor. Déu estima
el seu poble i mai se n’oblida.
És per aquesta certesa, que com
cada any, demanem amb pregària
constant, perquè «siguin molts els
qui acceptin la vocació de servirvos en els germans». Perquè hi
hagi respostes a la crida de Déu,
cal que tots fem d’altaveu i alhora
de receptors adients, capaços per
sintonitzar el reclam, i donar-hi la
resposta de generositat que Déu
vol. Joves que es lliurin decidits a
donar una resposta de servei.
Jesús és el Do de Déu per tota
persona, per això cal que avui,
no minvi l’anunci persistent de
la Bona Nova; la presència constant del prevere que acompanya

la comunitat cristiana reunida en
Nom de Jesús; que l’assisteix amb
un acompanyament solidari i que
fa palpable el perdó i la compassió del Senyor, especialment pels
qui més ho necessiten. En aquest
sentit; els preveres també són do:
«cooperadors amatents de l’orde
episcopal i ajut i òrgan seu, cridat
a servir el Poble de Déu, formen
amb llur Bisbe un únic presbiteri
(...) Sota l’autoritat del Bisbe, ells
santifiquen i governen la part del
ramat diví a ells encomanada, fan
visible en el seu lloc l’Església universal i contribueixen fortament a
edificar tot el cos de Crist. Sempre
amatents al bé dels fills de Déu,
s’esforçaran a contribuir amb llur
treball a l’obra pastoral de tot el
bisbat i àdhuc a la de tota l’Església.» (Lumen Gentium, 28)
El cartell d’enguany, escollit per una
comissió de rectors d’arreu de l’estat espanyol, vol mostrar en petites
imatges, els rostres d’aquells que
ha respost i es formen en seminaris diversos. També s’acompanya el
mosaic amb fotografies d’esglésies,
catedrals i monestirs. Espais on
aquests joves han anat madurant
la seva vocació.
Mn. Pere Oliva
rector del Seminari
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Cinc relats en el Dia del Seminari
Cinc vides, cinc testimonis, cinc seminaristes. Cinc notes biogràfiques dels qui es
preparen per ser preveres al servei de la nostra diòcesi de Vic. Llegint aquestes mostres de vida, ben diferents en edat, en formació, en procedència...ens adonem que
el Senyor crida quan vol, on vol i a qui vol. En motiu d’aquest Dia del Seminari; és
bo que coneguem una mica més els nostres seminaristes, des del ressò de les seves
pròpies paraules...
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Aquest matí, escoltant l’evangeli de Mc 11,11-25, vaig recordar com va ser l’inici
de la meva vocació. Jo també, com el cec Bar-Timeu, vaig sentir el pas del Senyor
pel testimoni d’altres i em vaig acostar a Ell amb l’esperança de poder-lo veure.
Vaig néixer a Arequipa, al Perú, i fa dos anys que sóc seminarista de Vic.
A la meva ciutat natal vaig estudiar enginyeria civil. Vaig exercir aquesta activitat diversos anys participant en la construcció d’edificis, complexos esportius,
escoles, canals, xarxes d’aigua i desguàs, entre d’altres. Una vegada vaig haver
de desenvolupar un projecte de construcció a casa i això em va prendre alguns
mesos. Mentre revisava els plànols i feia els pressupostos, em vaig posar a escoltar una emissora d’una congregació de missioners que ho feien molt bé. Vaig
conèixer la vida de diversos sants i, sobretot, vaig poder conèixer una mica més la
doctrina catòlica aprenent a valorar el servei a Déu. Un dia, com el cec Bar-Timeu,
em vaig acostar al sacerdot de la meva parròquia amb el desig de veure’l. I ell em
va dir si volia servir el Senyor. Li vaig dir que sí. Així vaig iniciar un llarg, agradable
i impredictible camí; primer com a religiós cinc anys i ara com a seminarista.
Jordi Salas, 41 anys
Ripoll
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S’acosta el dia del semi
nari, i m’agradaria fer
una breu reflexió sobre
El mot vocació prové de
la vocació.
l verb llatí vocare, que
significa cridar. La vocac
tant una crida a viure un
ió és per
a vida d’entrega total als
germans i a Crist en l’E
és en tot cas un do dona
sglésia;
t per Déu. Igual que la
fe, la vocació és un do
Déu fa als homes, per
gratuït que
tal que des de la llibert
at l’home respongui a
rebuda; sempre crida al
la vocació
servei.
Els qui hem rebut la voc
ació, la crida de Déu, no
ha estat enmig de grans
lacions, llamps, trons i
revemúsica estrident; sinó
que hom descobreix qu
i dóna el do de la crida
e Déu parla
a través d’allò més pe
tit i quotidià de les no
A la vocació només po
stres vides.
dem respondre amb un
gran sí i donar-ne gràcie
s a Déu.
Joan Vilaseca, 22 anys
Oristà
Des de petit, assistint a l’escola parroquial vaig anar entrant en el camí de Jesús.
Mn. Josep Roqueta, va fundar a Callús, una escolania. Allà vaig formar-me com a
escolà i cristià des de l’edat de vuit anys. I sempre he participat i col·laborat en
la vida de la parròquia de Sant Sadurní de Callús.
Fa tres anys, arran de la visita pastoral del Bisbe Romà, vaig ser convidat a uns
cursos per al diaconat permanent al Seminari de Vic; i a partir d’aquests cursos
he anat creixent i aprofundint en la vida de la fe. Des de que vaig ser ordenat
diaca, em segueixo formant en uns cursos dissabtes al matí i assistint a classe
a l’Institut Superior de Ciències Religioses a Vic algun vespre. I si Déu vol, vaig
preparant-me pel presbiterat.
Florenci Gras, diaca. 57 anys
Callús
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Que lloï el Senyor tot el que respira
Les persones que visiten el Monestir
de Pedralbes, obert al públic, queden impressionades per la bellesa
del incomparable claustre gòtic, per
la pau i el silenci que s’hi respira,
interromput només pel murmuri de
l’aigua de les fonts i pel cantar dels
ocells, que talment sembla que
volen ajuntar-se a la veu de les monges per lloar a Déu.

quan més bell és el Senyor de
totes elles perquè de la grandesa i
la bellesa de les criatures venim a
contemplar per comparació el seu
Autor”.

Tant de bo que corpresos per
“tanta bellesa sàpiguen percebre

Gna Immaculada,
Germanes Clarisses de Pedralbes

Claustre del monestir de Pedralbes

També els gegantins xiprers apuntant directament al cel, com si ens
volguessin dir amb sant Pau “busqueu les coses de dalt, on hi ha el
Crist assegut a la dreta del Pare,
busqueu les coses de dalt, no les
de la terra”.

Últimament, com cada any, han
vingut els seminaristes del curs
introductori amb els seus formadors.
Després d’una estona de mútua
comunicació amb les germanes,
han passat a visitar el Monestir.
Els hi hem promès acompanyar-los
sempre amb la nostra oració i afecte,
doncs la nostra missió es demanar a
l’Esperit Sant que obri els cors de tots
el oients perquè acullin el missatge
dels qui anuncien la Paraula de Déu.
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Des del Seminari
Admissió a Ordes
El seminarista de Vic,
Francesc Xavier Estopà
Rey va ser admès com a
candidat als ordes sagrats
en una cerimònia presidida pel bisbe de Vic,
Mons. Romà Casanova.
Va ser el dimecres 23
de febrer. A més dels
companys i formadors del
Seminari Major Interdiocesà, van acompanyar-lo
el rector de la parròquia de la Seu de Manresa, Mn. Toni Boqueras i altres
membres del Seminari del Poble de Déu.

Ordenacions a Lleida
Diumenge 6 de març han estat
ordenats preveres: Mn. Santiago Mataix
i Mn Jaume Melcior; a la catedral de
la terra ferma, pel bisbe J. Piris. Ambdós havien format part del Seminari
Major Interdiocesà. Des d’aquí, la nostra enhorabona.
Aportacions a Planter
St Salvador de Guardiola: 80,00€.
Maria Miró, zeladora (Vic): 210,00€.
M.Rifà-M.Roura: 140,00€. St Julià de

Planter

Vilatorta: 300,00€. Rajadell: 10,00€.
Dolors Pujol, zeladora (Artés): 140,00€.
Prats de Lluçanès: 400,00€. Lluïsa Solà (Sta Eulàlia de Riuprimer):
100,00€. Parròquia Sagrada Família
(Igualada): 348,00€. Maria Solé, zeladora (Vic): 400,00€. A.Tatché, zeladora
(Folgueroles): 245,00€. J.M Aguilera
Lluch, zelador (Igualada): 420,00€.
Jordi Freixa Sala: 30,00€. Parròquia
Sta Maria Corcó: 75,00€. J.Crusells,
zelador (Artés): 110,00€. Mercè Calvet
Pagés: 50,00€.

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
n

Delegació de Joves
Bisbat de Vic

VIè VIA CRUCIS JOVE A MONTSERRAT

Dilluns sant, 18 d’abril
Trobada, via crucis, gresca, dinar, pregària... a Montserrat
Per adolescents i joves de + de 14 anys
Hi haurà un bus que recollirà els participants
n

EXERCICIS ESPIRITUALS PER A JOVES
Del divendres 6 al diumenge 8 de maig

VETLLA DE PENTECOSTA A LA CATEDRAL

Dissabte 11 de juny, a les 7 de la tarda (Confirmacions)
Vic

DIES D’ACOLLIDA
A LES DIÒCESIS CATALANES

De l’11 al 15 d’agost de 2011
Parròquia acollidora, família acollidora, voluntaris

JMJ 2011
Jornada Mundial de la Joventut
Madrid, 16-21 d’agost de 2011
6a TROBADA DE GRUPS DE PREGÀRIA
“ESTIL” TAIZÉ DE CATALUNYA
Diumenge 10 d’abril
De les 10 del matí fins al vespre. Claretians (Vic)

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

Catedral de Vic

n

