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Salutació

«Prop de Déu i dels germans». Dia del Seminari 2017

Mirem el Dia del Seminari d’aquest any, amb 
confi ada esperança els Seminaris Menors i 
Majors, els seminaristes sobretot, els seus 

formadors, que treballen de forma efi caç i amagada, 
i també la pastoral vocacional, els joves que estan 
plantejant-se un seguiment radical i entregat de les 
seves vides a Crist, per a un dia rebre el gran do del 
ministeri sacerdotal al servei de les nostres comuni-
tats, i ser enmig d’elles, la imatge viva del Bon Pas-
tor.

Aquest curs en el nostre Seminari Major Interdio-
cesà s’hi formen 22 seminaristes, i a tot Espanya són 
1.247. Van ingressar 275 aspirants i es van ordenar 140 
sacerdots. En els Semi-
naris Menors es for-
men actualment 1.075 
seminaristes. Aquestes 
dades ens han d’esti-
mular a continuar con-
reant amb sol·licitud 
pastoral les vocacions 
al ministeri ordenat, 
do immens del Senyor 
a la seva Església, amb 
nova dedicació, pre-
gant personalment i co-
munitàriament a l’Amo 
dels sembrats (Mt 9,38) 
i millorant i renovant 
el nostre testimoni vo-
cacional perquè sigui 
atraient.

El Papa Francesc, 
als qui participàvem 
en un Congrés sobre 
Pastoral vocacional 
(Roma, octubre 2016), 
ens deia: «Els tres 
verbs que indiquen el 
dinamisme de tota pas-
toral vocacional són: sortir, veure i cridar. La pastoral 
de les vocacions necessita una Església en moviment, 
capaç d’ampliar les seves fronteres, establint-les no 
sobre l’estretor dels càlculs humans o la por a equi-
vocar-se, sinó sobre l’àmplia extensió del cor miseri-
cordiós de Déu. No hi pot haver una llavor fecunda 
de vocacions sense ser audaços i creatius en aquesta 
tasca de repensar els objectius, les estructures, l’estil 
i els mètodes evangelitzadors de les pròpies comuni-
tats». Heus aquí un bell i exigent programa que ens 
portarà a l’esperança, sense deixar-nos desanimar per 
l’oscil·lació dels números o els càlculs de les nostres 
petiteses.

El lema del Dia del Seminari d’aquest any ens con-
creta un aspecte essencial de la vida del futur sacer-
dot: «Prop de Déu i dels germans». La proximitat 
com a dimensió teològica i pastoral de la missió. 

Un sacerdot és un creient que viu en la proximitat 
de Déu, acollint la seva Paraula, sabent que només 
en Déu s›il·lumina el sentit de l›existència humana 
i que només en Ell serem veritablement feliços. És 
un «amic del Senyor», com els apòstols. Què n’és de 
bell viure intentant en tot «estar amb el Senyor», com 
amic i confi dent seu! I al mateix temps el sacerdot és 
un home proper als germans, un mediador seu, que 
experimentant ell mateix la debilitat de l’ésser humà i 
l’aventura de la fe, intenta atreure, ajudar, servir i ex-
tenuar-se en la donació, per Crist, a tothom. Es deu a 
tota la família humana, ja que són «els seus germans», 
amb els quals s’identifi ca i als qui defensa amb passió, 

plena d’amor pastoral. Per això res del que és humà 
no li és estrany, sinó que s’ho fa seu, per santifi car-ho 
des de la Creu de Crist. Tot ho viu per amor, mostrant 
amb la seva entrega d’home cèlibe, que estima i és 
feliç, bolcant-se envers tothom sense excepcions ni 
discriminacions.

Estimem els nostres seminaristes, posem interès 
pel seu present i el seu futur com a sacerdots, ajudem 
el Seminari amb oracions i aportacions, valorem els 
objectius de la pastoral vocacional. Es tracta del futur 
presbiteri en gestació, del futur de les  Diòcesis que el 
Senyor ens està ja oferint.

+Joan-Enric Vives,
Arquebisbe d’Urgell,

bisbe delegat per al Seminari Major Interdiocesà



4 RESSÒRESSÒRESSÒRESSÒRESSÒRESSÒRESSÒRESSÒRESSÒRESSÒRESSÒRESSÒRESSÒRESSÒRESSÒRESSÒ35

Crònica

Convivències a Tortosa [1-2]

Els dies 8, 9 i 10 de setembre va tenir 
lloc al Seminari de Tortosa, l’habitu-
al trobada d’inici de curs 2016-2017 
dels seminaristes que aquest curs 
conviuen al Seminari Major Interdi-
ocesà, de les set diòcesis de la Tar-
raconense que segueixen els cursos 
a l’Ateneu Universitari Sant Pacià 
de Barcelona. Estaven acompanyats 
pels seus formadors Mn. Norbert Mi-
racle i Mn. Jaume Casamitjana.
Van ser uns dies de convivència i de 
coneixença dels qui aquest curs en-
tren al Seminari amb els companys 
que ja en formen part, així com de 
pregària amb un Recés que els va 
predicar Mn. Javier Vilanova, nou 
director espiritual del SMI, i una xer-

rada sobre la vocació que els va im-
partir Mn. Víctor Cardona.
Els seminaristes van visitar la monu-
mental ciutat de Morella on van ser 
atesos pel rector de la parròquia Mn. 
José Angel Pitarch, i també el poble 
de Sant Mateu on, al monestir de 
Santa Anna de les Agustines, van dia-
logar amb la comunitat de religioses 
contemplatives i van celebrar l’Eu-
caristia que va presidir Mons. Enric 
Benavent, bisbe de Tortosa.

Pregària per la Pau 
El dimarts 20 de setembre, trenta 
anys després de la històrica Jornada 
per la Pau del 27 d’octubre de 1986 
a Assís impulsada per sant Joan Pau 
II, s’ha celebrat una nova jornada or-
ganitzada per la diòcesi d’Assís, les 
famílies Franciscanes i la Comunitat 
de Sant’Egidio.
El papa Francesc, que hi ha partici-
pat, ha demanat a totes les esglésies 
diocesanes que s’hi uneixin.
Al Seminari Major Interdiocesà hem 
celebrat una Vetlla de Pregària per 
la Pau el dimarts al vespre.

Primera Missa al SMI [3]

Durant aquests curs, diversos pre-
veres ordenats recentment han cele-
brat la seva primera missa al Semi-
nari Major Interdiocesà: Mn. Gabriel 
Casanovas d’Urgell, Mn. Abel Trulls 
de Solsona, Mn. Josep Solé de Llei-

da, Mn. Víctor Mosquera de Tarrago-
na i Mn. Gerard Reverté de Tortosa.

Visita de Mons. Joan-Enric 
Vives 
El dilluns 26 de setembre, Mons. 
Joan Enric Vives, arquebisbe d’Ur-
gell, bisbe delegat per al SMI va vi-
sitar el Seminari. Va presidir l’Euca-
ristia de la memòria de sant Cosme 
i sant Damià.
Després de sopar, va parlar a la co-
munitat assenyalant els aspectes 
centrals de la vida del seminarista, 
així com també alguns dels esdeve-
niments que durant aquest curs es 
viuran a l’Església Catòlica.
Mons. Vives va encoratjar els semi-
naristes, especialment aquells que 
han començat enguany, a formar 
part de la comunitat del SMI, a po-
sar la seva confi ança en el Senyor i 
a viure amb joia aquesta etapa de la 
seva vida.

Inici de Curs a l’Ateneu Sant 
Pacià [4-5]

El dijous 6 d’octubre el Gran Can-
celler de l’Ateneu Universitari Sant 
Pacià i Arquebisbe de Barcelona, 
Mons. Joan Josep Omella, ha inau-
gurat el curs 2016-2017 d’aquesta 
institució universitària, que integra 
les facultats de Teologia, de Filo-
sofi a i l’Antoni Gaudí, i els instituts 
de Litúrgia, Teologia Fonamental i 
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Ciències Religioses. L’acte, que s’ha 
celebrat a l’Aula Magna del Seminari 
Conciliar de Barcelona, ha comptat 
amb la presència dels bisbes de les 
diòcesis catalanes.
Aquest curs comença les seves acti-
vitats la Càtedra de Teologia Pasto-
ral Arquebisbe Josep Pont i Gol, que 
els bisbes catalans han volgut crear 
per tal de construir un espai de re-
fl exió pastoral fonamentat en el dis-
curs teològic per als temps actuals.
A les 10 s’ha celebrat l’Eucaristia i 
després a l’Aula Magna s’ha llegit la 
memòria del curs anterior i el Rec-
tor de l’Ateneu ha adreçat la paraula 
als assistents.
La lliçó inaugural del curs 2016-2017 
ha anat a càrrec del Dr. Jordi Gayà, 
professor de la Facultat de Teologia 
de Catalunya i del CETEM-ISUCIR 
(Mallorca) i porta per títol: «De la 
comprensió a la contemplació. La 
teologia del beat Ramon Llull».

Sortida al Tibidabo [6]

Un grup de seminaristes, acompa-
nyats de Mn. Javier Vilanova han 
pujat al Santuari del Sagrat Cor del 
Tibidabo en ocasió de la festa de la 
Mare de Déu del Pilar.
Han celebrat l’Eucaristia a la capella 
de la Mare de Déu dels Dolors i han 
rebut una explicació del Santuari a 
càrrec del P. Toni Pardo.
Després han dinat tots junts a la 
casa d’espiritualitat dels salesians.

Castanyes i Panellets [7]

Com cada any, al voltant del dia de 
Tots Sants, al SMI celebrem una 
amical festa amb cants, poesies i 
música, així com també una repre-
sentació teatral.
Hem acabat amb les castanyes, els 
moniatos i els panellets amb una 
mica de moscatell.

Delegats de Missions [8]

El dimecres 16 de novembre, com 
cada any, els delegats de missions 
de les diòcesis catalanes han cele-
brat una reunió de treball al SMI, 
presidits pel bisbe de Tortosa, Mons. 
Enric Benavent, que s’encarrega 
d’aquest àmbit de la pastoral a la 
Conferència Episcopal Tarraconen-
se.
Han participat en la pregària d’Ho-
ra Sexta amb la comunitat i després 
han dinat i han compartit una estona 
de conversa amb els seminaristes.

«I la paraula s’ha fet pedra» [9] 

El dijous 24 de novembre els semi-
naristes han assistit a la Basílica de 
la Sagrada Família de Barcelona a 
un dels actes centrals de la Setmana 
de la Bíblia que s’està celebrant a tot 
Catalunya.
Es tracta d’una meditació bíblica so-
bre la façana del Naixement, que ha 
anat a càrrec del Dr. Armand Puig, 
biblista i rector de l’Ateneu Univer-

sitari Sant Pacià, acompanyat a l’or-
gue per Juan de la Rubia.
També hi han participat els semina-
ristes menors de Tarragona amb el 
seu rector Mn. Jaume Gené

Recés d’Advent
El dimarts 6 de desembre, dimarts 
de la segona setmana d’Advent, els 
seminaristes han tingut un matí de 
recés que els ha predicat Mn. Javi-
er Vilanova, director espiritual del 
SMI.

Camp Nou [10]

Com altres anys, un grup de semi-
naristes amb el vicerector van as-
sistir a la sisena edició de la Diada 
del Soci Solidari el dimecres 21 de 
desembre, coincidint amb el partit 
de tornada dels setzens de fi nal de 
la Copa del Rei davant l’Hèrcules 
d’Alacant.

Conferiment d’acolitat [11-12]

El dijous 22 de desembre, l’arque-
bisbe Jaume Pujol va conferir el 
ministeri de l’acolitat al seminarista 
Antoni Rodríguez Moreno. La cele-
bració va ser a la parròquia de Sant 
Francesc de Tarragona, on Antoni 
Rodríguez està destinat com a semi-
narista per a la formació pastoral. 
Va estar acompanyat pel rector de la 
parròquia Mn. Josep Ribot, els semi-
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naristes menors i majors de Tarrago-
na, molts familiars i amics.
També el dissabte 4 de març al ves-
pre, 1r. Diumenge de Quaresma, el 
bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova 
va conferir l’acolitat al seminarista 
Andreu Figueras Paz a la parròquia 
de Sant Andreu de Tona.
El seminarista va estar acompanyat 
joiosament per la comunitat parro-
quial d’aquesta població amb el rec-
tor de la parròquia, Mn. Josep Mo-
list; així com també amb els germans 

seminaristes de Vic i el rector del Se-
minari Mn. Jaume Casamitjana.

Exercicis Espirituals [12]

Els seminaristes del SMI acompa-
nyats dels formadors van realitzar 
els exercicis espirituals que, com 
cada any, fan durant la setmana blan-
ca de la Facultat.
Els van portar a terme a la casa d’es-
piritualitat Santa Elena de Solius, 
i enguany els va predicar el P. Juan 

José Rodríguez Ponce, jesuïta, direc-
tor espiritual del Seminari de Madrid 
i vicari episcopal.

Dimecres de Cendra [13]

Els seminaristes van iniciat l’exerci-
ci quaresmal el dia 1 de març amb un 
recés que els va predicat el Dr. An-
toni Dols, rector de la parròquia de 
Santa Eulàlia de Mallorca i professor 
de Patrologia a la Facultat de Teolo-
gia de Catalunya.

El dia de sant Esteve a la nit 
Jaume Camprodon i Rovi-
ra, bisbe emèrit de Girona i 

un dels cofundadors del Seminari 
Major Interdiocesà de Catalunya, 
s’adormí en la pau del Senyor, des-
prés de 90 anys de vida i 67 de sa-
cerdoci.

Va ser nomenat bisbe de Girona 
el 2 de setembre del 1973 i consa-
grat a la catedral el 21 d’octubre, 
dia en què prengué possessió de 
la diòcesi. Exercí el seu ministeri 
episcopal fi ns el 2001, moment en 
què presentà la renúncia a Roma 
i esdevingué emèrit el desembre 
d’aquell any. En total 28 anys al 
capdavant de l’Església que pere-
grina a Girona. Fou un pastor hu-
mil, de tarannà afable i bonhomiós, 
de delicadesa en el tracte amb to-
tes les persones. Un home enamo-
rat de Déu, el qual amb el seus ensenyaments i la seva 
manera d’actuar, va saber donar testimoni del Senyor 
ressuscitat en consonància amb el seu lema episcopal 
Surrexit Dominus. Les seves homilies i cartes domini-
cals al Full parroquial diocesà eren de gran bellesa li-

terària, compostes amb claredat i 
elegància. En l’àmbit de la pastoral 
dugué a terme diverses iniciatives 
que van contribuir al bon funciona-
ment de la vida diocesana mogut 
per les seves principals preocupa-
cions: anunciar l’Evangeli i enfortir 
la comunitat eclesial. 

El dia 29 de desembre a la cate-
dral de Girona s’ofi cià la missa exe-
quial presidida pel bisbe Francesc i 
concelebrada amb altres bisbes de 
les diòcesis amb seu a Catalunya, 
acompanyats de nombrosos preve-
res, diaques, religiosos i fi dels laics 
amb la concurrència de les princi-
pals autoritats que s’aplegaren per 
testimoniar l’afecte i l’agraïment per 
qui fou un pastor que va saber guiar 
la diòcesi de Girona amb la senzi-
llesa i la profunditat de l’evangeli.

Bisbe Jaume, reposeu en la pau 
del Senyor, a qui vau saber anunciar i testimoniar amb el 
vostre fecund ministeri en l’Església que fa camí a Girona. 

Antoni Coll Casals
seminarista de Girona

12 13

Traspàs del bisbe Jaume Camprodon a la casa del Pare
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Ens han visitat

El dimarts 10 de maig, va visitar el seminari el jove 
Jaume Vives i Vives que té en marxa un preciós 
projecte d’ajuda als cristians perseguits de l’Orient 

Mitjà. Jaume Vives ha estat a Iraq i ha conviscut durant 23 
dies amb ells. Els ha entrevistat i gravat i ara es disposa a 
editar un documental «Guardianes de la fe» per sensibi-
litzar els cristians del nostre país davant de la impressio-
nant persecució que sofreixen des de fa cinc anys.

El dilluns dia 23 de maig els Consells Presbiteral i d’Ar-
xiprests del bisbat de Solsona amb el bisbe Mons. Xavi-
er Novell van visitar el SMI. Van celebrar la seva reunió 
ordinària de fi  de curs i després van poder compartir la 
pregària de Sexta i el dinar amb la comunitat del Seminari.

El 16 de juny, el Director de les Obres Missionals Pon-
tifícies d’Espanya, D. Anastasio Gil García, acompa-
nyat del Delegat de Missions de Barcelona i Sant Feliu de 
Llobregat, Mn. Manel Roig, va visitar el SMI. Va pregar 
amb els seminaristes l’Hora Sexta i compartir el dinar. En 
acabar va exposar els projectes que es preparen per a la 
propera campanya del DOMUND, en concret la setmana 
missionera que se centrarà a Tarragona i a Barcelona.

El dimecres 14 de setembre el Dr. Jaume González 
Padrós, prevere de l’arquebisbat de Barcelona i professor 
de litúrgia, va oferir una xerrada sobre la pregària de la 
Litúrgia de les Hores.

La germana Teresa Noguer, missionera de Crist Je-
sús, que va treballar 17 anys a l’Índia, en l’àmbit de la sani-
tat, i més de 20 anys a les Filipines, treballant en una presó 
a Manila, entre altres ocupacions. La germana Teresa va 
explicar als seminaristes la feina que fa la seva congrega-
ció en aquests països i va animar-los a ser preveres al ser-
vei de les persones, especialment dels més pobres.

El dijous 27 d’octubre, justament el dia que se celebra 
el trentè aniversari de la històrica Trobada per a la Pau a 
Assís convocada per Sant Joan Pau II, vàrem tenir la visita 

al SMI del Sr. Jaume Castro, responsable de la 
Comunitat de Sant Egidi a Catalunya que ens va 
explicar la Trobada que enguany, del 18 al 20 de 
setembre es va celebrar a Assís, convocada pel 
Papa Francesc amb el lema «Set de pau: religions 
i cultures en diàleg».

Les quatre germanes paulines, que formen 
part de la congregació fundada pel beat Santiago 
Alberione i que a Barcelona, tenen cura de la Lli-
breria Paulines a la Ronda de Sant Pere, 19-21 van 
visitar el seminari. Després de pregar l’Hora Sex-
ta amb la comunitat han compartit el dinar i una 
bona estona de diàleg amical.

El president de Càritas Catalunya, Sr. Francesc Roig, 
va visitar el Seminari el dimarts 22 de novembre. Després 
de sopar amb la comunitat va parlar als seminaristes de 
Càritas, els seus objectius, els seu funcionament, la parti-
cipació dels voluntaris en els projectes.

Mn. Joan Baburés, prevere del bisbat de Girona i pro-
fessor de l’Institut Superior de Litúrgia va  impartir una 
formació per als lectors de la Paraula el 5 de desembre.

Abuna Bashar Fawadleh, prevere palestí del Patriar-
cat Llatí de Jerusalem, rector de la parròquia del Camp dels 
Pastors de Betlem i encarregat de la Pastoral de Joventut 
del Patriarcat va visitar el SMI, acompanyat de Mn. Antoni 
Pérez de Mendiguren, responsable de l’Animació Bíblica 
de l’Arquebisbat de Tarragona. Va concelebrar l’Eucaristia 
i, després de sopar va mantenir una interessant tertúlia en 
anglès, amb traducció del seminarista Albert Font.

El Germà José Carlos Bermejo, camil, va donar una 
xerrada als seminaristes el dia 23 de febrer sobre diversos 
aspectes relacionats amb la pastoral de la salut i la huma-
nització de la sexualitat.
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En ple Any Sant de la Misericòr-
dia i a la terra beneïda de Po-
lònia, el país de sant Joan Pau 

II, papa, un grup d’una vintena de jo-
ves del Bisbat de Vic, acompanyats 
pel nostre pastor, el bisbe Romà 
Casanova, juntament amb més d’un 
milió de joves, ens vam aplegar per 
celebrar la nostra fe en Jesucrist, 
participant en la XXXI Jornada Mun-
dial de la Joventut, convocats pel 
Sant Pare Francesc. Partint des de 
la ciutat de Vic, després d’un llarg 
viatge (unes 40 hores en autobús!) 
per França i Alemanya, vam arri-
bar a Płock, on vam participar dels 
dies previs amb joves francesos, 
armenis, etc. Al cap de pocs dies, 
juntament amb la resta de joves de 
les diòcesis catalanes, vam visitar el 
camp de concentració i d’extermini 
nazi d’Auschwitz-Birkenau, on po-
guérem palpar la força i el misteri 
del mal, tancant els ulls i caminant 
en silenci dolorós, que sofriren 1,3 
milions d’homes, de dones i d’in-
fants (el 90% jueus), quasi vuitanta 
anys enrere. El mateix dia a la tarda 
plujosa vam estar al poble natal de 
Joan Pau II, Wadowice, on vam pre-
gar a la parròquia, lloc on fou bate-
jat. L’endemà realitzàrem una pere-
grinació a peu fi ns al santuari de la 
mare de Déu moreneta de Czestoc-
howa, la reina de Polònia, a la qual 
li encomanàrem la nostra estada a 
la seva terra i tota la nostra vida de 
seguiment del seu Fill.

La JMJ de Cracòvia ha tingut com 
a element diferencial l’estada amb 
famílies –ben acollents!–, tant a la 

diòcesi de Płock, a prop 
de Varsòvia, amb els dies 
previs, com a Majkowice, a 
prop de Cracòvia. Això ens 
va permetre de conèixer 
de prop la cultura i els cos-
tums de Polònia, ja que fou 
sorprenent el fet que ens 
van tractar com un fi ll més 
de la seva família. 

El dia que el Papa Fran-
cesc estava a Cracòvia reu-
nit amb l’episcopat polonès 
nosaltres érem voltant per 
Cracòvia, però quan el Sant Pare 
va sortir del castell de Wawel on hi 
ha la catedral de Sant Wenceslau i 
Sant Estanislau, el vam poder veu-
re de ben a prop, plens d’emoció. El 
dijous 28 de juliol ens vam unir a la 
multitud de joves per participar en la 
cerimònia de benvinguda del nostre 
estimat Papa Francesc, al parc de 
Błonia. Vam poder copsar el testimo-
ni humil del vicari de Crist a la terra 
quan va parlar-nos sobre què era la 
felicitat i ens ho va deixar ben clar: 
no és tenir-ho tot, no és tenir una 
rutina quotidiana, no és veure una 
cosa i comprar-la només perquè ho 
vols i perquè tens diners sufi cients. 
No! La felicitat és perdre-ho tot i 
continuar essent feliç; ser feliç és 
acceptar l’imprevist, és saber que 
tens una missió  en aquest món. En 
una al·locució, ens va convidar a 
ser joves actius, atraient-ne d’altres 
a la fe cristiana. Quan Jesús toca el 
cor d’un jove, aquest és capaç de fer 
actes vertaderament grandiosos! 
D’aquí que fos ben escaient el lema 

d’aquesta JMJ: «Feliços 
vosaltres els misericordi-
osos, perquè de Déu ob-
tindreu misericòrdia.» 

El divendres fórem con-
vocats al mateix lloc per 
pregar el Via Crucis, tot 
recordant els últims mo-
ments del Senyor Jesús i 
del seu amor a la humani-
tat, amb meditacions sobre 
les catorze obres de miseri-
còrdia. En la meditació del 
Papa, vam escoltar amb 
atenció i commoció: «On 
és Déu si hi ha mal al món, 
si hi ha gent amb gana, set, 
sense llar, sense sostre, 
fugitius, refugiats? On és 
Déu quan les persones in-
nocents moren a causa de 

la violència, el terrorisme, les guer-
res? On és Déu quan les malalties 
implacables trenquen els llaços de 
la vida i de l’afecte? O quan els nens 
són explotats, humiliats, i també ells 
pateixen a causa de greus malalties? 
On és Déu en el rostre dels escèptics 
i en les preocupacions de l’ànima 
afl igida? Hi ha preguntes per a les 
quals no hi ha respostes humanes. 
Només podem mirar Jesús, i dema-
nar-li a Ell. I la resposta de Jesús és 
la següent: “Déu està en ells”, Jesús 
està en ells, patint per ells, profun-
dament identifi cat amb cada un. Ell 
està així unit a ells, gairebé com for-
mant “un sol cos”».

Finalment, ens vam desplaçar 
els més de dos milions de joves al 
Campus Misericordiae, als afores 
de Cracòvia, on vam adorar el San-
tíssim Sagrament el vespre del dis-
sabte i, durant la vigília d’oració, el 
Sant Pare tingué unes paraules per 
tots els germans nostres que sofrei-
xen en aquest món, entre els quals 
els refugiats. Vam celebrar l’endemà 
l’Eucaristia dominical i en l’homilia, 
comentant l’evangeli on Jesús en-
tra a casa del publicà Zaqueu, Fran-
cesc ens va esperonar dient que Déu 
compta amb nosaltres per allò que 
som, no pel que tenim; ens invità, 
a més, a obrir les portes del nostre 
cor al Senyor, a deixar-lo entrar i 
acollir-lo misericordiosament en els 
germans. D’aquí que la JMJ, tal com 
va engrescar-nos el Papa, no va aca-
bar el 31 de juliol a Polònia, sinó que 
continua a casa nostra, perquè és 
aquí on Jesús vol trobar-nos ara. El 
Senyor vol acompanyar-nos en el dia 
a dia per tal que ens confi gurem a Ell, 
tot havent experimentat el bàlsam de 
la misericòrdia.

Alexandre Entrena,
seminarista de Vic

JMJ 2016 Carcòvia 
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Un grup dels seminaristes del nostre Se-
minari Interdiocesà vam fer una sortida 
pels Ports de Tortosa-Beseit els dies 9 i 

10 de desembre. Ens van acompanyar el bisbe de 
Tortosa Mons. Enrique Benavent i el bisbe de Vic 
Mons. Romà Casanova. El primer dia vam fer una 
llarga etapa que va anar dels Pallers (Mont Caro) 
fi ns a Fredes. Vam gaudir d’un paisatge únic i 
també d’un clima molt apropiat per caminar. Du-
rant aquest primer dia els seminaristes van gau-
dir d’una molt bona convivència amb els bisbes 
i mossens de la diòcesi de Tortosa que també es 
van unir a la sortida. Vam anar a descansar al Po-
ble de Vallibona, concretament a la casa de Mn. 
Paco Vives. A l’Església parroquial vam celebrar 
l’Eucaristia.

El segon dia de caminada vam fer la ruta de 
Vallibona a Morella. Vam seguir la ruta que passa 
pel riu de les Corces on, acompanyats per un fe-
ligrès de Morella, el senyor Eduard Blasco, vam 
contemplar uns paratges espectaculars, ja que 
les últimes setmanes havia plogut molt.

Arribats a Morella vam ser acollits pel rector 
de la Parròquia Mn. Jose Ángel. Un grup de feli-
greses ens van preparar un esplèndid dinar on no 
hi va faltar la sopa morellana i els fl aons. 

L’experiència va ser molt positiva, pel clima 
d’amistat, de pregària, d’alegria i sobretot per-
què els seminaristes van sentir-se acompanyats 
i estimats per tots els qui es van trobar al llarg 
d’aquests dos dies de camí. Tots vam quedar amb 
moltes ganes de viure una propera sortida. 

Mn. Javier Vilanova

El dijous 6 d’octubre a la tarda, els set bisbes de 
les diòcesis de la Tarraconense es van aplegar al 
Seminari Major Interdiocesà per tal d’inaugurar 

ofi cialment el curs 2016-2017 i trobar-nos tots plegats 
per compartir l’entusiasme i l’esperança per al nou curs.

En primer lloc, vam pregar junts a la capella del nos-
tre seminari l’Hora Nona de la Litúrgia de les Hores. Se-
guidament, a la sala Dr. Ramon Torrella, Mn. Norbert va 
pronunciar unes paraules de benvinguda tot presentant 
la nova comunitat formativa per aquest curs als nostres 
bisbes. L’arquebisbe Joan Enric Vives també va prendre 
la paraula com a bisbe delegat del seminari i va exposar 
els canvis més destacats d’aquest curs: el nomenament 
de Mn. Javier Vilanova com a director espiritual del Se-
minari amb el valor afegit de poder conviure amb nosal-
tres durant tres dies de la setmana i el comiat del P. Jesús 
Renau, sj,  el qual ha tingut la cura d’aquesta tasca es-
sencial durant els darrers tretze cursos. Els nostres bis-
bes van agrair de manera unànime l’atenció que el Pare 
Renau ha tingut al llarg d’aquests anys envers nosaltres, 
els seminaristes.

Finalment, l’arquebisbe de Tarragona Mons. Jaume 
Pujol ens va animar a dedicar-nos intensament a l’estudi, 
a enfortir la nostra pregària i amistat amb el Senyor i 
alhora també a conèixer, cada dia més, les nostres res-
pectives esglésies diocesanes a les qals hem d’estimar i 
servir amb goig.

Adrià Fernández,
seminarista de Tarragona

Inici de curs

Excursió pels Ports de Tortosa a Morella
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Activitats d’estiu

Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia a l’Abadia de 
Montserrat.

Del 15 al 19 d’agost els seminaristes Dagoberto Rojas, 
Albert Font i Antoni Coll participàrem en les trobades 
d’animadors de cant per a la litúrgia. Enguany hi pren-
gueren part també seminaristes del Seminari Conciliar 
de Barcelona, els quals s’afegiren als assistents habituals 
en aquestes trobades, tots ells responsables de l’anima-
ció del cant en parròquies de diverses diòcesis de Cata-
lunya. 

Aquestes trobades constitueixen un mitjà de forma-
ció per a l’animació del cant litúrgic en les assemblees 
dominicals i al mateix temps són una bona ocasió per 
impregnar-se de la litúrgia conventual dels monjos bene-
dictins de Montserrat i estrènyer llaços d’amistat i convi-

vència amb tots els que participen en aquestes trobades. 
Enguany, com a novetat destacada d’aquests troba-

des, els que vam participar en la darrera convocatòria, 
vam gaudir la primícia del llibre que aplega tots els cant 
litúrgics dels tres cicles dominicals que s’han compilat 
amb el títol El diumenge a Montserrat, obra de la qual 
vam assajar-ne algunes peces. 

Una experiència enriquidora encaminada a progres-
sar en la formació musical i contribuir a la vitalitat i mi-
llorament de les celebracions litúrgiques a les nostres 
parròquies.

Antoni Coll Casals
seminarista de Girona

YOUTH 2000

Del 25 al 29 d’Agost, vaig assistir a Walsingham (Anglaterra), al fes-
tival catòlic Youth 2000, juntament amb el seminarista Albert Font de 
Tarragona, un festival de 5 dies amb pregària, misses, activitats , tallers, 
jocs, divulgació, música en directe.

El muntatge del festival va ser a Walsingham, en una esplanada al 
costat del Santuari Romà Catòlic Nacional de Nostra Senyora.

Seguint l’estructura d’aquests dies van ser uns dies amb moments de 
tot: de pregària, d’activitats, d’escoltar xerrades divulgatives, de cele-
bració de la missa i d’esbarjo.

En destaco l’exposició perpètua al Santíssim durant els 5 dies i el cli-
ma d’oració que es creava a la nit al fi nal del dia amb els famosos cants 
de música “Worship”, músiques de pregària de lloança amb un estil pop 
característica d’Estats Units i Anglaterra. Em va agradar poder tenir 
aquesta experiència que em va permetre conèixer una mica l’Església 
catòlica del Regne Unit.

Oriol Macià, 
seminarista de Solsona.

Irlanda

Durant el mes d’agost, vaig anar a terres irlandeses fent una ex-
periència pastoral.  Vaig ser acollit a la diòcesi de Limerick, on vaig 
poder compartir la meva estada amb el pare Frank O’Dea, rector 
del les parròquies de Dromcollogher i Broadford.

Als matins acudia a la ciutat de Limerick per assistir a classes 
d’anglès en una acadèmia, on també estudiaven altres seminaris-
tes i religiosos d’Itàlia, Brasil i Cuba. A les tardes compaginava 
visites culturals per conèixer el país i la seva gent amb les tas-
ques pastorals a les parròquies d’acollida. Vaig poder assistir a un 
festival nacional de música tradicional, visitar llocs emblemàtics 
de la zona i compartir amb famílies diferents moments de la vida 
quotidiana. 

El que més em va impressionar va ser la gran vivència de fe en 
família que tenen els irlandesos. La fe és viscuda des d’infants, a 
l’escola, a la família i dins la societat.

Rubèn Blasco,
seminarista de Tarragona
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Alcanar i les Cases

Quan algú va de visita a un poble 
sempre es queda amb una imat-

ge externa: situa l’església, l’ajunta-
ment, la plaça on es troba la gent, 
algun edifi ci emblemàtic o altres 
trets únics d’aquella vila. Tanmateix, 
darrere d’aquella plaça, d’aquells 
edifi cis i carrers s’amaguen mil i una 
històries; apareixen rostres, famílies, 
vides, tradicions, vivències, en defi ni-
tiva, l’essència vital del poble. I això 
és el que puc descobrir durant aquest 
temps. Ara ja tres anys que estic a Al-
canar i Les Cases d’Alcanar i, d’algu-
na manera, comences a formar part 
de la vida de la gent, acompanyes els 
joves amb la teva presència i amistat, 
comparteixes amb ells partits de fut-
bol, sopars que no s’acaben, bones 
converses sobre el món, l’Església i 
Déu. També amb els infants els ini-
cies en la vida de fe, passes bones 

estones amb ells i 
ajudes les famílies 
en aquesta etapa 
de formació huma-
na i cristiana dels 
xiquets. Comences 
també a estimar 
i fer-te teves les 
tradicions i festes 
que marquen el 
calendari anual i la 
vida cultural i so-
cial d’aquell poble. 
Tot això i més és 
el que tinc el goig 
de viure a Alcanar i Les Cases com a 
pregustació d’allò que estem cridats 
a ésser, és a dir, a ésser pastors de 
les ovelles  - de totes! - i per fer-ho 
cal entrar i fer-se present en la vida 
de cadascuna d’elles. Dono gràcies a 
Déu per tot el que he après i aprenc 

de tantíssima gent que m’ha posat al 
davant durant aquests tres anys i per 
l’acollida i l’escalf que he rebut per 
tots els canareus i casencs. 

Santi Martínez, seminarista 
de Tortosa

Escoltisme

A ra fa deu anys el pare d’un amic 
va començar a la meva parrò-

quia un grup de Scouts d’Europa. 
Vaig començar a anar-hi perquè al-
guns dels meus amics hi anaven i 
perquè sempre m’havia agradat la 
vida al camp, però a poc a poc el que 
al principi era tan sols una activitat 
més de les que feia, va passar a ser 
una part important, ja no anava als 
scouts, sinó que era scout. Ara, ja 
com a seminarista, segueixo partici-
pant-hi activament i forma part de la 
meva activitat pastoral ja que a més 
d’una escola de vida l’escoltisme és, 
sobretot una escola de fe. Aquest 
curs sóc cap de tropa, és a dir, m’en-
carrego d’un grup de nois d’entre 12 i 
17 anys. És certament una edat com-
plicada perquè deixen de ser nens i 

comencen a separar-se dels pares, 
per això el que intentem és orientar 
aquest desig d’independència i d’au-
tosufi ciència vers al servei als altres 

perquè descobreixin l’aventura apas-
sionant del seguiment de Crist! 

Lluís Vidal, seminarista de Vic

Parròquies de la Cerdanya

E l Seminari Diocesà d’Urgell el 
formem 5 seminaristes. Cada 

cap de setmana pugem a la Seu d’Ur-
gell on seguim la nostra formació i 
podem desenvolupar la nostra tasca 
pastoral. La nostra tasca pastoral 
durant el cap de setmana es basa en 
assistir, visitar i acompanyar els po-
bles del voltant, especialment els de 

la Cerdanya on, durant el cap de set-
mana, els pobles s’omplen de gent. 
És una tasca molt important ja que 
la nostra diòcesi és fonamentalment 
rural però, tanmateix, la nostra gent 
necessita la presència del sacerdot 
i de nosaltres, seminaristes, en els 
seus pobles per mantenir la fe de les 
petites comunitats i mantenir viva 

les tradicions populars que formen 
part de l’essència de la vida social i 
cultural de les nostres viles. A nosal-
tres ens enriqueix molt poder tenir 
aquest contacte amb la gent a qui 
servirem en el futur.

Martín Candela, 
seminarista d’Urgell

Activitats de les parròquies
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Ordenacions
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Seguiu-nos a través del Facebook
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Gabriel Casanovas i Vila va 
ser ordenat prevere a la catedral 
de la Seu d’Urgell el 3 de juliol 
de 2016. (foto 1)

Víctor Mosquera Ramos va 
rebre l’ordenació diaconal a la 
parròquia de Sant Pere i Sant 
Pau de Tarragona el 17 de juliol 
de 2016 i l’ordenació presbiteral 
a la catedral de Tarragona el 20 
de novembre de 2016. (foto 2)

Abel Trulls Noguera va ser 
ordenat prevere a la catedral 
de Solsona el 18 de setembre de 
2016. (foto 3)

Gerard Reverté Escrihuela va 
ser ordenat diaca a l’església del 
Seminari de Tortosa el 2 d’octu-
bre de 2016 i prevere el 19 de fe-
brer de 2017. (foto 4)

Josep Solé Sans va rebre l’or-
denació presbiteral a la catedral 
de Lleida el dia 13 de novembre 
de 2016. (foto 5)


