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Salutació
Enviats a reconciliar

E

l Dia del Seminari que se celebra en la solemnitat de
Sant Josep o el diumenge anterior (19 o 13 de març
2016) és una oportunitat per tornar a fixar la nostra
mirada en aquesta estimada institució, el Seminari, que cuida de la formació sacerdotal i és un referent en les Diòcesis
per a sacerdots i fidels. Hem de conèixer la vida del Seminari,
el miracle que acompanya cada vida dels qui es reconeixen
«cridats» a configurar-se amb Crist, per ser els seus apòstols
i pastors, per tenir-los en les nostres prioritats d’atenció i intercessió. Ells seran els enviats a ser testimonis de la misericòrdia, «enviats a reconciliar», com diu el lema del Dia del
Seminari 2016.
Ministres amb entranyes commogudes, que abracin
el món d’avui
En aquest any Jubilar de la Misericòrdia, quan percebem
que només la misericòrdia del Pare celestial renovarà i salvarà el món tan ple de ferides i pecat, ens adonem que aquest
perdó, Jesús el vol fer arribar a tots, a través dels seus sacerdots. L’Església ens transmet l’amor de Déu i el seu perdó,
i ho fa especialment per mitjà dels seus sacerdots. Ells són
els braços que sostenen, el cor que batega, l’abraçada que
reconcilia i obre a la trobada amb Déu. Ells són la veu de
la Paraula, perquè tots coneguin com se’ls estima Déu. El
sagrament del perdó és una trobada meravellosa, entre Déu,
que ens vol perdonar, i nosaltres que, penedits, tornem a Ell.
I els sacerdots són l’abraçada del Pare per a tots, com bé
il·lustra el cartell del Dia del Seminari 2016.
Abraçar el món, tothom, amb totes les seves perifèries,
amb l’immens amor del Pare de la paràbola (Lc 15,11-32), a
qui no se li havia perdut una ovella o una moneda valuosa,
sinó un fill, amb un cor i una promesa d’eternitat. Cada tarda
sortia ansiós, amb amor passional, per entrellucar el retorn
del fill perdut, i quan «encara era lluny, que el seu pare el veié
i es commogué, corregué a tirar-se-li al coll i el besà» (Lc
15,20). «L’hem trobat» exclamarà, en plural, per convèncer
al fill gran (15,31). És l’Església en sortida, amb les portes
obertes, de la qual ens parla el Papa Francesc: «Sortir cap als
altres per arribar a les perifèries humanes no implica córrer
cap al món sense rumb i sense sentit. Moltes vegades és més
aviat aturar el pas, deixar de banda l’ansietat per mirar els
ulls i escoltar, o renunciar a les urgències per acompanyar el
qui ha quedat al marge del camí. De vegades és com el pare
del fill pròdig, que manté les portes obertes perquè, quan torni, pugui entrar sense dificultat» (Evangelii gaudium, 46).
Podem descobrir algunes de les claus del ser «enviats a
reconciliar» en el discurs emblemàtic del Papa Francesc als
seminaristes i novicis (juliol 2013), un discurs «a cor obert»:
davant una cultura del provisional, necessitem ministres
d’opció definitiva, homes d’alegria i d’oració, amb gran unió
a Jesucrist, que experimentin l’alegria de seguir-lo, l’alegria
que dóna l’Esperit Sant, i que neix de la trobada amb Aquell
per a qui cadascú és important. Som mirats, escollits per
Jesús, quan Ell ens misericordeja i ens envia (miserando
atque eligendo del Papa Francesc). Un futur prevere ha de
viure en la satisfacció per la crida al servei pastoral i al celibat, i consagrar tot el seu cor a Jesús, per preparar-se a viure
la paternitat pastoral, essent pare de tota la seva comunitat,
sense exclusivismes. Així viurà una existència fecunda que
dóna vida, la vida que es troba en Jesús. Aquest és l’Evangeli
de l’alegria que ha d’anunciar amb coherència de vida i au-

tenticitat, amb les obres, i si convé, també amb la paraula.
Els homes enviats a reconciliar han de ser homes amb
entranyes commogudes, que abracin el món d’avui, i especialment els pobres i els pecadors. Per això ells també han
d’estar sempre en procés de conversió, vivint en la veritat;
han de ser uns perdonats que perdonen, oberts a la gràcia, a
la transparència, perquè els altres puguin llegir l’Evangeli en
les seves vides. Ministres que tinguin cura de l’amor fratern,
sense queixes, enveges ni murmuracions. Que surtin de si
mateixos, de l’autoreferencialitat, per anunciar l’Evangeli a
les perifèries, sempre disposats a la trobada, evitant l’aïllament i la dissipació. En conseqüència, han de ser contemplatius i missioners, homes orants i que serveixin els més
marginats, sense falses tranquil·litats; que no tinguin por de
remar contracorrent. Només així es complirà el mandat de
l’apòstol: «Sigueu bondadosos i afectuosos els uns amb els
altres, i perdoneu-vos tal com Déu us ha perdonat en Crist»
(Ef 4,32).
Oració i compromís
L’animació vocacional vinculada als Seminaris menors i
majors requereix més oració de tots, i demana acompanyament en tasques de servei, que ajudin a sortir els joves de si
mateixos, dels seus egoismes i comoditats, desesperances i
frustracions, perquè «vegin» Crist, i serveixin el seu projecte
de misericòrdia, «enviats a reconciliar».
Preguem sobretot per aquells que es preparen a rebre
l’ordenació, perquè Déu els faci instruments humils i fidels
de la seva misericòrdia, i els enviï a reconciliar, guarir ferides, i a treballar a l’hospital de campanya que és l’Església
missionera, enviada a totes les perifèries del món. I preguem
també pels preveres i les vocacions presbiterals, perquè Déu
ens regali testimonis misericordiosos del seu amor.
+Joan-Enric Vives i Sicília,

Bisbe delegat per al Seminari Major Interdiocesà
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Crònica
Festa de comiat
El dia 4 de juny vam acomiadar joiosament els nostres germans de 5è curs Jean de Dieu Ndizeye, diaca
(Vic), Abel Trulls (Solsona), Edwin Vásquez (Girona) i
Gabriel Casanovas (Urgell).

3

Fi de curs 2014-2015
El dia 8 de juny vam celebrar la festa de final de curs
acompanyats dels nostres estimats senyors Bisbes,
amb els quals vam celebrar l’Eucaristia donant gràcies
a Déu i vam compartir el tradicional sopar de germanor.
Viatge a Terra Santa
Dels dies 22 al 29 de juny va tenir lloc el pelegrinatge
a Terra Santa que organitzen els Seminaris de Catalunya, obert als seminaristes del darrer any i als joves
preveres ordenats en els darrers anys. Anaven acompanyats pel Rector del Seminari Major Interdiocesà
de Catalunya Mn. Norbert Miracle i altres formadors
del seminaris de Barcelona i Mallorca.
Van poder visitar els sants llocs, començant per
Natzaret i la Galilea, amb el llac de Tiberíades, i baixant després a Jerusalem, Betlem, Jericó i la Mar
Morta. El pelegrinatge culmina amb la visita al Calvari i al Sant Sepulcre de Jerusalem. Pogueren ser rebuts en audiència per Sa Beatitud el Patriarca llatí de
Jerusalem Fouad Twal. (fotos 1 i 2)
Convivències d’inici del curs 2015-2016 a Vic
Enguany, les vam realitzar a la Ciutat de Vic dels dies
8 al 10 de setembre. Vam tenir una xerrada de Mn. Pere
Oliva, vicari episcopal i antic vicerector del SMI, sobre
la misericòrdia i una altra de Mn. David Compte, vicari general, sobre el projecte diocesà, Episcopus. Vam
visitar la Plaça Major de la ciutat, l’antic monestir de
Santa Maria de l’Estany, el sepulcre de sant Antoni Maria Claret, el Saló de Sínodes del Palau Episcopal i la
Catedral de Sant Pere, on vam tenir el goig de conèixer
el P. Lluís Montes IVE, que ens contà la seva missió entre els cristians perseguits de Bagdad, a l’Iraq. (fotos 3 i 4)
Presentació de ‘Laudato si’
A la Facultat de Teologia, es va presentar l’última Encíclica del Sant Pare Francesc. Aquest acte fou presidit
pel Gran Canceller, el cardenal Lluís Martínez Sistach i
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comptà amb les intervencions de Mn. Emili Marlès, del
P. Lluc Torcal o.cist. i de Mn. Miquel Ramon.
Pel·lícules
El dia 22 de setembre vam veure Wałsa, la esperanza de un pueblo; el dia 30 de setembre, Francisco,
el padre Jorge; el dia 20 d’octubre, El Apóstol, sobre la
conversió d’un musulmà al cristianisme, i el dia 17 de
novembre, Trash, sobre uns nens de les favel·les de Rio
de Janeiro.
Elecció del delegat de Facultat
Atès que Víctor Mosquera, seminarista de Tarragona, acabà el servei que ha prestat durant dos cursos,
s’elegí el nou delegat de Facultat de Teologia de Catalunya durant el pròxim bienni el dia 14 d’octubre i fou
escollit Antonio Rodríguez, seminarista del mateix Seminari diocesà de Tarragona.
Primera missa al SMI
El dia 21 d’octubre ha celebrat la seva primera Eucaristia a l’Interdiocesà Mn. Jean de Dieu Ndizeye, sacer2
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dot ruandès incardinat al bisbat de Vic, que actualment
cursa la Llicència en Sagrada Escriptura a la Facultat.

7
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Festa de la Castanyada
El dia 29 d’octubre vam celebrar aquesta tradicional
festa popular els dies abans de la solemnitat de Tots
Sants amb cants, poesia i castanyes, panellets i moniatos. (foto 5)
Admissions als Ordes sagrats
El dia 8 de novembre va ser admès el seminarista de
Solsona Abel Trulls a la parròquia de Mollerussa, que
actualment cursa la Llicència en Teologia Espiritual a la
Universitat Gregoriana de Roma, i el dia 9 de novembre
fou admès el seminarista de Tortosa Gerard Reverté al
Seminari diocesà de Tortosa, en el marc de la festa del
Reservat, tan tradicional a aquell bisbat. (foto 6)
Sortida a Poblet
Els seminaristes del curs Introductori van visitar
el monestir de Poblet, així com el monestir de Santes
Creus, l’antiga cartoixa de Scala Dei, Montblanc i Ulldemolins.
Recés d’Advent
El dia 1 de desembre Mn. Antoni Pérez de Mendiguren, sacerdot diocesà de Tarragona, ens va predicar un
recés per tal de predisposar-nos a viure l’Advent, aquest
temps de preparació per a celebrar el naixement del Senyor.
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Activitats de lleure
El dia 2 de desembre hi hagué la possibilitat d’anar o
bé a l’estadi Camp Nou per gaudir del partit de l’eliminatòria de setzens de la Copa del Rei entre el FC Barcelona i el Villanovense CF o bé al Gran Teatre del Liceu
per assistir a l’assaig general de l’òpera Lucia di Lammermoor. A més, el dia 3 de desembre un grup de cinc
seminaristes acompanyats del rector han participat en
la commemoració dels 50 anys de la Gran Enciclopèdia
Catalana al Palau de la Música Catalana amb l’espectacle Llum de paraula. (fotos 7 i 8)
Inici de l’Any de la Misericòrdia
Aquest Any Jubilar proposat pel Papa Francesc començà a la basílica de Sant Pere del Vaticà el dia 8 de
desembre, solemnitat de la Immaculada Concepció
de Maria. Als nostres bisbats, s’inicià el III Diumenge
d’Advent amb una statio, una processó, l’obertura de
la Porta Santa de la Catedral diocesana i la celebració
de l’Eucaristia.
Festa de Nadal
Com cada any, abans d’acabar les classes del primer trimestre al Seminari celebrem una vetllada musical i poètica per preparar el Nadal. Enguany, cada
bisbat ha interpretat algunes nadales, el Petit Cor del
seminari ha cantat una bella melodia polifònica i s’han
llegit poesies nadalenques de Sagarra, Carner i David
Jou. (foto 9)
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Crònica
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XXXVIII Trobada Europea organitzada per la
Comunitat de Taizé
Seminaristes de Tortosa, Tarragona i Urgell van participar a la Trobada Europea de Taizé celebrada a València des del dilluns 28 de desembre fins l’1 de gener
2016.
Exercicis espirituals
Dels dies 1 al 5 de febrer, tenen lloc els Exercicis
espirituals dels seminaristes del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya. Els ha predicats el Dr. Gaspar
Hernández, rector del seminari d’Àvila i professor de
patrologia i teologia dels sagraments a la Pontíficia Universitat de Salamanca.
Els seminaristes estan acompanyats pels seus formadors Mn. Norbert Miracle i Mn. Jaume Casamitjana,
així com també del rector del seminari de Girona, Mn.
Jordi Font.
Es duen a terme en un lloc molt adient per la seva
capella, la casa i el jardí, la Casa d’espiritualitat Santa
Elena de Solius (Girona), que dirigeixen les Religioses
10
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Filles de Sant Josep de Girona, fundades per la Mare
Maria Gay.
Són exercicis que segueixen l’espiritualitat ignasiana
amb un enfocament envers la vida i missió del prevere
diocesà, amb la centralitat de la virtut essencial de la
caritat pastoral i amb el fil conductor de la misericòrdia, que com diu el papa Francesc, és «cor de l’Evangeli
que batega». (fotos 10 i 11)
Dimecres de Cendra
Enguany ha presidit l’Eucaristia de l’inici de la Santa
Quaresma el cardenal Lluís Martínez Sistach que ens ha
recordat que la quaresma del 2016 es troba emmarcada
en l’Any Sant de la Misericòrdia i ha imposat la cendra
als preveres i als seminaristes del SMI.
Després ha compartit amb nosaltres un senzill sopar
i ha mantingut una agradable tertúlia en què ha fet referència als seus anys com a pastor de les Esglésies de
Tortosa i Tarragona.
El mateix dia, Mn. Jaume Casamitjana, vicerector
del SMI, conjuntament amb els altres missioners de la
misericòrdia, entre ells Mn. Ignasi Navarri i Mn. Javier
Vilanova, rectors dels seminaris d’Urgell i Tortosa, i Mn.
Jaume Gené, rector del seminari menor de Tarragona,
han participat en la celebració d’enviament dels missioners que ha presidit el papa Francesc a la basílica de
Sant Pere del Vaticà. (fotos 12 i 13)
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Alexandre Entrena, seminarista de Vic
6
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Camí de Santiago
E

ntre els dies 8 i 18 del passat
mes de juliol, una setantena de
joves de la diòcesi tortosina vam
peregrinar cap a la capital gallega
fent l’últim tram de la ruta del nord
del conegut i transitat «camí de
Santiago», uns 180 km, aproximadament.
Ja feia 4 estius que la diòcesi,
amb Mn. Javier Vilanova al capdavant, organitzava la ruta del nord, la
que comença al País Basc. Enguany,
però, era una mica més especial:
després de quatre estius consecutius, es va completar tot el tram del
nord i, per fi, aquest estiu, l’última i
desitjada etapa: l’arribada a Santiago de Compostel·la.
Com és habitual en aquestes activitats diocesanes d’estiu, l’experiència del Camí va ser molt edificadora
i gratificant. No ho dic per dir. Realment va ésser així. I m’explico: d’entrada 10 dies de convivència amb un
bon grapat de nois i noies sempre és
constructiva, més si afegim que la
majoria d’hores del dia les passàvem
caminant i per tant es respirava un
clima molt proper amb tothom i del
tot adient per crear amistat i conversa amb tants joves -amb realitats
diverses- dels pobles de la nostra
diòcesi.
Com a seminaristes -vam ser-hi
en Matteo i jo - i, sobretot com a joves cristians, crec que és bo destacar la gran oportunitat que vam tenir
de poder donar el nostre testimoni
de fe, d’explicar-nos, de desvetllar
preguntes i respostes, de fer-nos

presents enmig d’aquells que són el
futur de la nostra Església diocesana, d’explicar la raó de ser cristià i el
perquè de seguir Jesús pel camí del
sacerdoci, de conviure amb ells, de
conèixer-nos mútuament (els seminaristes no som «bitxos raros»), de
palpar les diverses realitats juvenils,
de compartir o desvetllar inquietuds
i un llarg etcètera. Realment molt
edificant, sobretot per nosaltres.
En definitiva, joves com nosaltres
-de fet molts eren de la mateixa quinta que jo!- que l’experiència anual, i
molt vivencial, del Camino els ajuda en el seu camí de fe i els endinsa
més en el seguiment de Jesús. Dies
per compartir, conviure i revifar la

fe. Recordo amb molta il·lusió la
conversa amb un noi, ja universitari, que em va dir amb un bon somriure a la cara, mentre caminàvem:
«M’acabo de confessar. Feia uns 13
anys que no ho feia! Ja tocava!».
L’entrada a Santiago, després de
10 dies caminant, va ser molt emocionant. L’ambient d’amistat i estima
que es respirava era brutal. Personalment tenia moltes ganes d’abraçar el Sant -que és el meu!- i encomanar-li la meva vocació i donar-li
gràcies per aquesta magnífica vivència del Camí de Santiago.
Santi Martínez i Alonso,
seminarista de Tortosa.

Catecolònies
D

el 30 de juny fins el 7 de juliol, al bisbat de Solsona van
tenir lloc les catecolònies. Unes
colònies amb catequesi que fa
anys que s’organitzen a la diòcesi.
La casa on es van fer les colònies va ser la Guardialada, prop de
Cervera. Molts dels organitzadors
van fer una molt bona valoració
d’aquests dies. Jo mateix vaig de
fer monitor del grup dels més petits i trobo que va anar molt bé.
Seguint l’estructura d’aquestes colònies, van ser uns dies amb
moments de tot: moments de pre-

de la missa, moments de teatre,
on cada dia els monitors representaven una obra de teatre que
tenia com a eix la vida de Santa
Teresa de Jesús. Aquesta feia de
fil conductor de les colònies i les
catequesis, que aquest any tenien
com a centre la vida de la santa
carmelita.
Em va agradar poder tenir
aquesta experiència amb el grup
dels petits juntament amb Mn.
Josep Maria Vilaseca.
gària, de catequesi, de refrescar-se a
la piscina, d’excursió, de celebració

Oriol Macià, seminarista de Solsona
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EEJ 2015 Àvila
A

quest estiu els seminaristes de Vic juntament amb la delegació
de joves del Bisbat ens
hem apuntat a la peregrinació organitzada pel SIJ
amb destinació a Àvila
per participar en l’encontre europeu de joves amb
motiu del cinquè centenari de la mort de Santa
Teresa de Jesús. El dia 2
d’agost vam agafar el bus
a Vic amb el bisbe Romà i
una bona colla de joves i
després ens vam anar aturant per recollir els joves d’Igualada,
Manresa i voltants, a més a més dels
joves del Bisbat de Solsona i el seu
bisbe Xavier. El viatge amb bus continuà fins a Segòvia on vam parar a fer
nit a les instal·lacions d’una escola on
ens reberen molt bé. A Segòvia vam
aprofitar per anar a missa al convent
de carmelites on, després d’una celebració ben viva, vam visitar una mica
la ciutat, l’aqüeducte i d’altres edificis
emblemàtics.
Al dia següent ens vam llevar d’hora per començar a caminar cap a Otero de Herreros, un poble petit, però
molt acollidor on vam passar la resta
del dia i on ens deixaren el pavelló poliesportiu per passar-hi la nit. Durant
el camí fèiem l’experiència d’Emmaús
que consistia en caminar amb un
company/a de ruta compartint mútuament l’experiència personal que fins

el moment havíem tingut amb Jesús.
L’endemà vam cobrir el trajecte entre Otero de Herreros i Villacastín on
vam poder fer una bona capbussada
a la piscina després d’estar una llarga
estona sota el sol ardent enmig de la
plana castellana. Així vam anar fent
camí, pregant, compartint experiències de fe i fent activitats amb el propòsit de conèixer més Santa Teresa.
Cada dia que passava notàvem
més el cansament, però paradoxalment ens sentíem cada cop més
lleugers perquè ens havíem anat desfent durant el camí de tot allò més
superficial en nosaltres. Al tercer dia
després de cobrir uns setanta quilòmetres en les tres etapes vam arribar
a Àvila amb molt de goig als nostres
cors per haver pogut completar la
part més dura del pelegrinatge, però
encara havíem de participar en l’en-

contre europeu de joves
que havia de durar fins al
dia 9 d’agost. Així doncs,
ens van assignar el pavelló on havíem de fer nit
durant aquells dies i vam
començar a participar
en les activitats, tallers,
catequesis, concerts, que
des de l’organització de
l’EEJ 2015 ens oferien.
Vam visitar el Carmel
on santa Teresa va viure
els seus primers anys de
monja abans de la reforma així com també el
convent que va fer construir un cop
reformada.
Durant tota la jornada i a les activitats que anàvem fent l’ambient
que s’hi respirava era de joventut, de
joventut cristiana, amb molta alegria
i entusiasme, però a la vegada amb
compromís, d’anunciar i mostrar que
la fe es pot viure amb molta força
enmig d’un món que malda per ofuscar-la. La millor expressió d’aquesta
alegria i compromís es van notar a
la vetlla d’adoració i la missa d’enviament on tothom va respectar el silenci de pregària i de recolliment per
demanar al Senyor ser els seus amics
en aquests temps tan convulsos o
com diria la santa: en tiempos recios
amigos fuertes de Dios.

Josep Alegre,
seminarista de Vic

Germanes Hospitalàries
E

l proppassat estiu he tingut
l’experiència de conèixer més
a fons la labor de les germanes hospitalàries a l’Hospital de Sant Benet
Menni de Sant Boi de Llobregat.
Quan pensem en un hospital
mental ens ve a la ment una sèrie de
prejudicis que ennuvolen la realitat.
El temor, fruit del desconeixement
d’aquesta realitat, fa que passi fins
i tot desapercebuda en la nostra
societat, però als ulls de Déu no hi
ha res ocult i encara menys quan es
tracta dels preferits de Jesús.
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Més cor a les mans
D

els dies 6 a l’11 de juliol he participat al curs de Pastoral de la
Salut que organitza cada any la Conferència Episcopal Espanyola, adreçat a seminaristes i preveres joves.
El curs es realitza al Centre d’Humanització de la Salut de Tres Cantos
(Madrid), dels religiosos camils, sota
el lema Salut i saviesa del cor.
En aquest curs l’Església ens
convida a reflexionar sobre la saviesa del cor. Saviesa que es plasma
en «una actitud infosa per l’Esperit
Sant en la ment i en el cor de qui sap
obrir-se al sofriment dels germans i
reconeix en ells la imatge de Déu»
(Papa Francesc, Missatge de la Jornada Mundial del Malalt 2015). El P.
Jesús Martínez Carracedo (Suso), director del Departament de Pastoral
de la Salut de la CEE, ens va dir que
aquesta saviesa consisteix a «assaborir el que vivim, el que compartim
amb els malalts, però també el que
aprenem dels malalts» i va continuar: «no és tant saber sinó estimar».
Sota la direcció de José Carlos
Bermejo, religiós camil, el centre
compta amb un equip variat de docents experts en àrees com la teologia, la psicologia, la medicina, la bioètica, el dol i l’aconsellament.
Seguint metodologies pràctiques i
participatives, els assistents aprenen
unes nocions relacionades amb la
pastoral de la salut i posen en pràctica coneixements i habilitats útils per
a l’acompanyament espiritual.

Durant els dies que durà el curs,
vam poder conviure seminaristes
de diferents diòcesis d’Espanya en
un ambient de fraternitat i comunió
eclesial. Vivíem amb la comunitat
de religiosos camils i entre classe i
classe compartíem experiències de
la nostra vida com a seminaristes.
Cada tarda celebràvem l’eucaristia i
pregàvem junts la Litúrgia de les Hores. Un dels dies, però, vam fer una
visita a Madrid, on vam tenir l’oportunitat d’una visita guiada pel P. Suso
a la seu de la CEE.
Un dels punts clau del curs intensiu va ser l’acompanyament espiritual que tot malalt té dret a rebre, així
com també els diferents processos
de dol que tant el malalt com les seves famílies passen en moments de
dificultat i malaltia. Se’ns exhortava
a tenir una bona formació en aquests

camps, ja que tota la formació dels
candidats al sacerdoci està orientada a preparar d’una manera específica per a comunicar la caritat de
Crist, Bon Pastor. Certament, la nostra vocació és una crida a servir el
malalt com al mateix Crist, sortint-lo
a trobar, dedicant-li temps a estar
amb ell i sempre sense jutjar-lo.
Ha estat una experiència molt
intensa, no només per l’horari que
comprenia de les 9 del matí fins a
les 18.30, sinó pel mateix sentit del
curs: apropar a tots la Misericòrdia
de Déu. Just començat l’any de la Misericòrdia dediquem temps a acompanyar el que està malalt, seguint les
paraules del Senyor «perquè estava
malalt, i em vau visitar»(Mt 25,36).

Ruben Blasco Bejarano,
seminarista de Tarragona

de Sant Benet Menni
Vaig poder veure de primera mà
l’ardu treball d’un gran nombre de
professionals mèdics dedicats als
malalts mentals d’una gran varietat d’edats: joves, adults i ancians
prenent així consciència de la peculiaritat d’aquesta pastoral: cada
persona és un cas especial que mereix un tracte d’acord amb la seva
dignitat, els quals no són menys
que cap de nosaltres.
Ajudar en les diverses activitats lúdiques organitzades per la
delegació de pastoral de l’hospi-

tal per als malalts ha estat una
experiència reveladora per veure
la seva gran alegria i goig per la
vida, cosa que ens interpel·la en
aquesta societat del benestar i
amb gran manca de relacions interpersonals.
Igualment sorprès he quedat
de la vitalitat de la comunitat de
germanes religioses que s’han desgastat en anys de servei als malalts
donant així un veritable exemple
de vocació i santedat de vida que,
amb la seva alegria i esperit jovial,

han estat sempre vetllant perquè
la meva estada fos agradable i formativa.
Personalment, com a seminarista, ha estat per a mi un gran bé
espiritual poder conèixer aquesta realitat i descobrir Jesús en el
rostre del malalt i a l’Església reflectida en aquesta comunitat de
religioses.
Daniel Chamorro García
Seminarista d’Urgell
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Han visitat la comunitat del Seminari...

E

l dia 28 de setembre va venir Mn. Armand Puig, biblista i prevere de l’arquebisbat de Tarragona que fou
vicerector del Seminari Major Interdiocesà, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya fins el curs passat i ha estat
recentment nomenat rector del nou Ateneu Universitari
Sant Pacià. Va celebrar l’Eucaristia, es quedà a sopar i ens
parlà sobre la importància de la formació intel·lectual en la
vida d’un seminarista. (foto 1)
El dia 13 d’octubre va venir el P. Marcel·lí Fonts
C.M.F., el qual, després de compartir el sopar, ens explicà
la seva experiència de missioner claretià durant molts anys
al Japó, dins el marc del Domund 2015.
El dia 4 de novembre van venir els ecònoms dels nostres bisbats, per assistir a la reunió ordinària anual del
Consell d’Administració del Seminari, presidida per Mons.
Joan Enric Vives, bisbe delegat del SMI.
El dia 9 de novembre va ser amb nosaltres Mn. Salvador Pié, teòleg i professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya i de la Universitat Gregoriana de Roma. Va
celebrar l’Eucaristia, es quedà a sopar i ens féu una xerrada
sobre les 14 obres de misericòrdia.
El dia 10 de novembre van ser al Seminari els delegats
de Missions de les diòcesis catalanes, els quals van compartir el rés de l’Hora Sexta, el dinar i una bona estona de
tertúlia amb els seminaristes. (foto 2)
El dia 30 de novembre va venir el P. Vicent Igual O.P.,
dominic i professor de la Facultat de Filosofia de Catalunya. Concelebrà en la Missa de la festa de sant Andreu, es
quedà a sopar i ens féu una xerrada en relació amb l’Encíclica del papa Francesc sobre la cura de la creació ‘Laudato si’

1

2

El dia 15 de desembre va venir el P. Josep Maria Carod, mercedari. Va venir a sopar amb tots nosaltres i, després, ens dirigí unes paraules molt impactants sobre la seva
tasca evangelitzadora amb els presos i tot allò referent a la
pastoral penitenciària a casa nostra. Una de les xerrades
que fem en el context de l’any de la misericòrdia.

Ramon Llull i els preveres. «Enviats a reconciliar».

A

finals de l’any passat es va iniciar
la commemoració dels 700 anys de
la mort de Ramon Llull que s’allargarà
fins a finals del 2016. L’escriptor Antoni Puigvert el definia amb aquestes expressions: «Llull és el nostre gegant. Un
gegant de coneixement enciclopèdic. El
Dant de la cultura escrita en català. Un
dels grans pensadors medievals. Home
de cultura i d’acció. Home de fe i pensament».
El fet que el beat Ramon Llull vagi
escriure sobre quasi tots els temes
possibles, i amb una abundància extraordinària (segons els càlculs d’Eusebi
Colomer, les seves 265 obres sumarien
27.000 pàgines !!!) fa que avui sigui citat
per teòlegs i filòsofs, però també per científics, geògrafs, matemàtics i literats.
Llull és sobretot un home de Déu,
un sant de la nostra terra. Mn. Armand
Puig escrivia d’ell: «La santedat de Llull
–“el Beat”, a Mallorca– ja va ser reconeguda mentre ell vivia. Després de
10

34

mort, aquesta santedat s’ha expressat
abundosament en la pietat popular: centenars de retaules i imatges, d’exvots i
advocacions poblen l’illa que el va veure
néixer. Ara, esperem que arribi el dia,
potser proper, en què tota l’Església de
Déu veneri la santedat de “Ramon, lo
foll” i li reti culte com a intercessor».
Ramon Llull sentia una especial veneració pels preveres, –ell era casat i
amb dos fills–, i tenia un interès molt
gran perquè la seva formació fos excel·lent. N’és una bona prova el seu
vigorós combat contra l’averroisme
durant la seva estada a París, on obtingué el magisteri en arts; així com també el seu afany d’obertura d’escoles
de llengües per a missioners, que fins
i tot va demanar al papa i als pares del
Concili de Viena del Delfinat (1312).
Volia preveres missioners ben preparats amb un gran zel, identificats amb
Jesucrist i disposats a administrar el
perdó dels pecats.

En una de les seves obres, Doctrina
pueril, destinada a donar cultura i doctrina a aquelles persones que no tenien
accés a una formació intel·lectual i a les
quals calia donar unes nocions mínimes
sobre la doctrina cristiana, quasi bé una
obra catequètica, escriu aquestes entranyables paraules que mostren la consideració de Ramon Llull pels preveres:
«Sàpies, fil, que·l pus honrat offici e
aquell on ha més de vertuts e de santetat, es de prevere. -Prevere ha poder de
perdonar los peccats; e prevere té loch
de Jhesu Christ en est món» (Doctrina
pueril 27)
Un preciós pensament del Beat Ramon Llull que ens pot ajudar a valorar
amb més profunditat la vida i el ministeri presbiteral en aquest Dia del Seminari de l’Any Sant de la Misericòrdia i
alhora de l’Any Llull.
Mn. Norbert Miracle,
rector del SMI
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Inauguració oficial del curs acadèmic 2015-2016
a les facultats i al Seminari Major Interdiocesà

E

l dia 1 d’octubre de 2015 va tenir
lloc el solemne acte d’inauguració del curs acadèmic 2015-2016 de
les facultats eclesiàstiques de Catalunya a l’edifici del Seminari Conciliar
de Barcelona. Fou una data
històrica perquè es va erigir
l’Ateneu Universitari Sant
Pacià.
Aquesta institució ha
estat una realitat gràcies a
l’impuls del cardenal Lluís
Martínez Sistach, Gran Canceller de les facultats eclesiàstiques. Depèn canònicament de l’Arxidiòcesi de Barcelona i del seu Arquebisbe
i, través d’ella, s’estén a la
resta de diòcesis amb seu
a Catalunya. Consta de tres
facultats, vuit instituts i un
centre teològic, amb un total
de 3.000 alumnes. El doctor
Armand Puig i Tàrrech n’ha
estat nomenat primer rector.
L’objectiu de l’Ateneu
Universitari Sant Pacià són
els estudis teològics, filosòfics i humanístics (història,
arqueologia i arts) i vol ser
la veu de l’Església catòlica
que s’expressa de manera
clara i pròpia en el món universitari
català.
El cardenal Giuseppe Versaldi,
nou prefecte de la Congregació per
a l’Educació Catòlica, va presidir els
actes d’inauguració del nou any acadèmic. En primer lloc, a la capella
del Seminari, acompanyat de tots els
bisbes amb seu a Catalunya i l’abat
de Montserrat, va presidir l’eucaristia d’inici de curs. Coincidint amb la
festivitat de Santa Teresa de l’Infant
Jesús, el prefecte, en la seva homilia
va destacar que «el saber de l’amor
no s’oposa al saber de la ciència» i
va remarcar que els professors «han
de centrar-se en l’essencial» i «ser
testimonis de vida coherents amb el
que s’ensenya».
Tot seguit, a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, tingué lloc l’acte acadèmic. A la taula
presidencial acompanyaven al cardenal Versaldi, el cardenal Martínez
Sistach, l’arquebisbe de Tarragona,

Jaume Pujol i els degans de les tres
facultats eclesiàstiques.
El cardenal Versaldi va iniciar la
seva intervenció en llengua catalana i
va remarcar que la Santa Seu espera

que l’Ateneu sigui «un centre en sortida, més enllà de la pròpia comunitat»
i que es conreï una actitud de recerca
«en la riquesa de la veritat de l’Evangeli».
Els tres degans de les facultats
eclesiàstiques van presentar el balanç
del curs acadèmic anterior. El doctor
Armand Puig, degà de la Facultat Antoni Gaudí i rector de l’Ateneu, explicà que «la Teologia, que històricament
al nostre país ha estat aïllada del món
universitari, dialoga amb la Filosofia,
gràcies a la Facultat de Filosofia de
Catalunya (1990) i amb la Història,
l’Arqueologia i les arts cristianes de la
mà de la nova Facultat Antoni Gaudí
(2014). Però aquest diàleg no es queda
aquí, sinó que s’ofereix a les altres institucions universitàries del món civil
amb la intenció que es produeixi una
fecundació mútua».
El doctor Joan Planellas, ha estat
nomenat nou degà de la Facultat de
Teologia i succeeix el doctor Armand

Puig, el qual n’ha estat rector durant
els darrers vuit anys i el doctor Emili Marlès, professor de Cristologia de
la Facultat de Teologia i coordinador
del curs de Ciència i fe en línia, nou
vicedegà.
La lliçó inaugural del curs
2015-2016 ha anat a càrrec de
la doctora Sílvia Coll-Vinent,
professora de la Facultat de
Filosofia de Catalunya, sobre
G.K. Chesterton i l’art de la
polèmica.
També ha estat el dia en
què s’ha inaugurat oficialment el curs al Seminari Major Interdiocesà. A primera
hora de la tarda del mateix
dia 1 d’octubre, els bisbes de
la Tarraconense, encapçalats
per Jaume Pujol, arquebisbe
de la seu primada de Tarragona, acompanyats dels rectors dels diversos Seminaris
diocesans, els formadors del
Seminari Major Interdiocesà i els seminaristes, s’han
aplegat a la seu del Seminari.
Mossèn Norbert, rector del
Seminari, ha fet el balanç del
darrer curs i ha presentat tots
i cadascun dels seminaristes i
els nous que s’incorporen aquest any.
En el seu parlament va remarcar a
tots els seminaristes que assumeixin
la formació en tots els vessants per
tal d’assumir la missió a què estan
destinats com a futurs preveres de
l’Església. Tot seguit, a la capella del
Seminari, tingué lloc el rés de l’Hora
Nona. I la jornada es va cloure amb un
petit refrigeri durant el qual els bisbes
van poder parlar amb els seminaristes i encoratjar-los a prosseguir el seu
camí, ja que ells són la llavor del futur
de l’Església que és Catalunya. Aquest
fou el coronament dels actes que van
conformar una jornada històrica. Que
el Senyor, a qui servim, ens auxiliï en
el bon progrés del nou curs per tal
d’avançar en el camí de formació per
esdevenir uns bons servidors i testimonis del seu amor als homes i dones
del nostre temps.
Antoni Coll Casals,
seminarista de Girona
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Ordenacions
1

2

4

Edwin Vásquez rebé l’ordenació diaconal a la catedral de
Girona el 12 de juliol. (foto 1)
Jean de Dieu Ndizeye i Jorge Salas varen rebre l’ordenació presbiteral a la catedral de
Vic el dia 4 d’octubre. (foto 2)
Borja Martín va ser ordenat
prevere a la catedral de Tarragona el dia 11 d’octubre. (foto 3)

Gabriel Casanovas i Vila va
ser ordenat de diaca de la diòcesi d’Urgell el 12 d’octubre
a l’església parroquial de Sta.
Maria de Guissona. (foto 4)
Abel Trulls Noguera va ser
ordenat diaca a la catedral de
Solsona el 27 de desembre.
(foto 5)

5

3

Pàgina web:

www.seminarimajorinterdiocesa.com
Seguiu-nos a través del Facebook
Edita: SEMINARI MAJOR INTERDIOCESÀ
Casp, 49 - 08010 Barcelona
Tel. 93 265 22 26
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