Núm. 3 – Novembre/Desembre 2020

Bisbat de Girona

Revista de la Delegació Pastoral per les Vocacions

vine i segueix-me

DIA DEL SEMINARI: PASTORS MISSIONERS
Aquest any 2020, el Dia del Seminari que coincideix cada any
entorn del 19 de març –diada de
sant Josep– no es va poder fer,
degut a la crisi sanitària. Però els
bisbes de Catalunya decidiren
passar la Diada del Seminari a la
solemnitat de la Immaculada, el 8
de desembre. Amb el mateix lema:
“Pastors missioners”.
Hem de recordar sempre que
darrera de tota vocació hi ha una
missió. Una vocació no és mai una
crida per un mateix. Un és cridat
per ser enviat, per la missió, en
doble moviment: “estar amb el Senyor i ser enviats” (cf Marc 3,14)
com a pastors missioners. Amb
aquest doble moviment: estar amb
Ell i ser enviats, no es pot donar

Evangeli
Jn 1, 35 - 41

una cosa sense l’altra. Si no estem
amb ell, no podem ser enviats. I si
estem amb Ell i no anem a la
missió, en el fons tampoc estem
amb Ell. A vegades ha estat un
difícil equilibri, però és molt engrescador!
La paraula “pastors” ens fa evident
l’actitud de la missió: que hem
d’anar als altres. La vocació al
ministeri és una vocació de pastor
en missió, segons el model de
Jesús, el bon Pastor (cf Jn 10). I
subratllaria aquest “pels altres”,
perquè el model de Jesús, bon
pastor, és el d’anar a trobar l’altre,
allà on es troba, allà a on és. Sant
Agustí té una bonica homilia –el
Sermó 46– sobre el pastors. En un
moment diu, referint-se als cape-

llans i bisbes: Som cristians amb
vosaltres, però som bisbes –pastors– per vosaltres. Sense aquest
“per vosaltres”, la vida d’un mossèn no s’entendria.
Al nostre Seminari de Girona hi ha
tres joves –l’Edgar, en Josep i en
Lluc– que es preparen per ser
pastors i ser enviats. Preguem pels
nostres seminaristes i perquè no
“manquin pastors pel vostre poble,... i que siguin predicadors
valents i pacífics de l’evangeli”,
segons el model del Bon Pastor per
ser enviats.

Mn. Jordi Font i Plana
Rector del Seminari Diocesà
de Girona

«L’endemà, Joan tornava a ser en el mateix lloc amb dos dels seus deixebles i, fixant la mirada
en Jesús que passava, va exclamar: “Mireu l’anyell de Déu!”.
Quan aquells dos deixebles el sentiren parlar així, van seguir Jesús. Jesús es girà i, en veure
que el seguien, els preguntà: “Què busqueu?”. Ells li digueren: “Rabí —que vol dir «mestre»—,
on habites?”. Els respon: “Veniu i ho veureu”. Ells hi anaren, veieren on habitava i es quedaren
amb ell aquell dia. Eren cap a les quatre de la tarda. Un dels dos que havien sentit el que deia
Joan i havien seguit Jesús era Andreu, el germà de Simó Pere. Andreu anà primer a trobar el
seu germà Simó i li digué: “Hem trobat el Messies —que vol dir «ungit»”.
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Compartim amb vosaltres una reformulació del manifest publicat a
Alemanya, a la Mehr Konferenz, una trobada ecumènica el gener del
2018 i que va arribar a França amb el “Congres mission 2018”. Són 10
tesis que tenen com a objectiu que tots els cristians, sigui quin sigui el seu
país, es deixin consumir pel foc de l’Esperit i pel zel per anunciar
l’evangeli. Seguint el que ens deia el Papa Francesc a Evangelii Gaudium,
27: “Somio amb una opció missionera capaç de transformar-ho tot, perquè
els costums, els estils, els horaris, el llenguatge i tota estructura eclesial
esdevingui un camí adequat per a l’evangelització del món actual més que
per a l’autopreservació. La reforma d’estructures que exigeix la conversió
pastoral només pot entendre’s en aquest sentit: procurar que totes elles
esdevinguin més missioneres, que la pastoral ordinària en totes les seves
instàncies sigui més expansiva i oberta, que col·loqui els agents pastorals
en constant actitud de sortida i afavoreixi així la resposta positiva de tots
aquells que Jesús convoca a la seva amistat”.
Mn. Joan Soler i Ribas
Delegat de Pastoral Vocacional

Manifest per a la missió

Tesi 1

Jesús és l’Amic Universal. Tenim el gran desig que totes les persones, siguin de la cultura que
siguin, facin experiència de Jesús.
Desitgem que a l’interior de l’Església cremi sempre la flama missionera dels orígens de la
nostra fe. Aquells que segueixen a Jesús han de transformar el món que els envolta. La seva
recerca apassionada de Jesús interpel·la i canvia el cor dels homes, i per tant també canvia el
món. L’Església no és tant una institució, una herència cultural o un organisme defensor de
valors, sinó una comunitat que té a Jesús com a centre. Per això, la missió no és només
convidar a uns valors o a entrar a formar part d’una institució, sinó la proposició a tots els
homes i dones de prendre la decisió clara d’abandonar la seva vida entre les mans de Jesús.

L’evangelització és la primera prioritat. Volem que l’anunci de l’evangeli esdevingui la
prioritat número 1 de l’Església. És l’últim manament que Jesús ha donat als seus deixebles
després de la seva Resurrecció: “Aneu per tots els pobles i feu-ne deixebles meus, batejant-los
en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant” (Mt 28,19). La raó de ser de l’Església és la de
compartir l’alegria contagiosa que ve de Déu. Quan ella no ho fa, s’enfonsa. Tots els recursos
humans i financers de l’Església han d’estar orientats a l’evangelització.

Tesi 2

Tesi 1

Tesi 3
Tesi 1

El coratge d’anunciar Jesús. És la crida a fer un anunci explícit de Jesús. Avui són molts els
cristians que pateixen persecució perquè no volen abandonar a Jesús, la seva única
esperança. Són ells els qui ens ensenyen com Déu pot donar sentit a les nostres vides. Ells
manifesten de veritat el salm 63: “El teu amor val més que la vida, tu seràs la lloança dels
meus llavis”. Fer experiència de la joia de l’evangeli no ha estat mai tant necessari. Quedarnos callats és una omissió d’assistència a una societat que ens necessita.

El dret de tots a conèixer Déu. Conscients que Jesús ha donat la seva vida per a tots els homes
sense excepció, també nosaltres hem d’anunciar l’evangeli a tots els homes i dones sense
excepció, sigui quina sigui la seva fe, siguin o no siguin creients. Perquè “Déu és amor” (1Jn
4,16) i vol “que tots els homes se salvin i arribin al coneixement de la veritat” (1Tim 2,4).
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Tesi 4

Tesi 5

Déu ho pot tot. Considerem que la pregària serà la base de la nostra missió. Cada renovació
missionera ha estat acompanyada per un augment de la pregària. La força de la nostra missió
depèn del nostre arrelament personal i comunitari en la nostra relació amb el Senyor. La
missió depèn de la nostra fe, perquè Déu ja és a l’obra en aquest món. Creiem en la
presència de Déu enmig nostre i el volem veure en tots els seus signes.

Estar units per anunciar. Som solidaris amb tots els cristians que anuncien Jesucrist fora de
l’Església catòlica. Els catòlics reconeixem la seva fidelitat a l’Escriptura i el seu lligam al
Salvador. Admirem el seu zel missioner i el seu desig de conduir els homes cap al Crist. Volem
que s’acabin les divisions que trenquen el Cos de Crist. Sabem que el món necessita de la
nostra unitat perquè coneguin a Jesús (Jn 17,21). El camí de la unitat és una missió feta amb
un sol cor.

Tesi 7

La raó és al servei de la fe. Volem comprendre i cultivar més el tresor de la fe per proclamarlo més clarament. La vocació missionera ha de ser integra, perquè l’anunci de l’evangeli fa
necessari un treball més intens sobre la seva pròpia vida i un treball d’aprenentatge dels
continguts de la fe, del coneixement de les Escriptures, de la Tradició i del Magisteri, a fi de
proclamar els secrets de la fe en una amb coherència i globalitat.

Invitar, enlloc d’adoctrinar. Anunciem el Salvador, no una ideologia. Anunciar l’evangeli és
una invitació a fer la trobada amb Jesús, mort i ressuscitat i que ens ha enviat el seu Esperit.
La missió és una proposició gratuïta i respectuosa. La missió suposa rentar els peus a les
persones, no els seus cervells. És un saber descobrir en els altres les llavors de l’evangeli.

Tesi 9

Tesi 6

Tesi 8

Universalitzar la missió. Ésser missioner és la crida de Jesús a tots els batejats perquè la
missió forma part de la nostra vocació baptismal. Hi ha una crida específica, ad gentes, per
sortir de la teva terra cap a on Déu t’indicarà, però també hi ha una crida inter gentes,
perquè la missió no es limita a alguns països “no cristians” o algunes cultures determinades,
sinó que en l’Esperit del Concili Vaticà II, reprès a “l’Alegria de l’evangeli” del Papa
Francesc, la missió de l’Església es realitza en tot moment i en tot lloc, gràcies a tots els membres de l’Església. No tenim una missió. Som missió.

Tesi 1
Conversió
Tesi
1 pastoral. Hem de recuperar l’empenta d’una Església missionera, evangelitzadora,
alegre, esperançada i amb futur. Una fe renovada, viva i elegida en llibertat que transforma
la vida. Una fe viscuda en comunitat i que ens enviï a fer conèixer el missatge del Crist per
instaurar el Regne de Déu. Hem de ser deixebles missioners, enviats a les perifèries físiques i
existencials del nostre món, en la trobada amb els crucificats de la història per esdevenir
testimonis del Ressuscitat. I això demana una veritable Espiritualitat Missionera, que és una
vida segons l’Esperit Sant. I esteu a punt?

Tesi 1

Tesi 10
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Pregària
“Dia del
Seminari 2020”
Senyor Jesús,
amb amor posem a les
vostres mans els nostres
seminaris, els formadors
i professors, i molt
especialment tots els
seminaristes del món, que
s’estan preparant per ser
«pastors missioners».
Feu que siguin pastors que
vagin on Vós els envieu,
que l’Església i el món
siguin els espais oberts
de la seva missió.
Que us serveixin amb
obediència i pobresa, no
facin cas de les veus dels
poders del món, i, plens de
caritat, us serveixin en els
pobres i necessitats.
Que la seva vida cèlibe no
sigui mediocre o immadura,
sinó que tot ho lliurin a Vós
i tot ho arrisquin,
amb esperança i alegria.
Senyor, que sempre comptin
amb Vós, com Vós compteu
amb cada un d’ells,
amb cada sacerdot.
Gràcies, Senyor,
pels seminaristes
i els sacerdots.
Guardeu-los en el
vostre amor i
en la vostra fidelitat. Amén.

Contactar-nos:
Pàgina web:
www.seminaridegirona.com

La meva experiència: Per què tornaria a ser capellà?
Sóc sacerdot fa ja 62 anys, i he arribat als meus 84 anys i em sento confiat
en mans de Déu fins que em cridi a viure la Pasqua eterna.
Sempre he estat rector, vivint en nou parròquies diferents amb els seus
pobles confiats, ja que he acceptat amb fe les propostes dels meus bisbes.
També, he treballat molts anys en els exercicis espirituals i els moviments de
cursets de cristiandat i en els Focolars de la unitat, que m’han ajudat a
eixamplar el sentit comunitari de la meva vocació.
Dono gràcies cada dia a Jesús perquè em va cridar des de petit a seguirlo, fent d’escolanet a la parròquia de Viladamat, i no em cansaré mai
d’agrair-li –cal fer-ho i és de justícia...–. Si cent vegades naixés, tornaria a
fer-me capellà. És un misteri d’amor, una crida i una resposta.
Per això, puc dir que l’Amor ha omplert sempre la meva vida, m’he sentit
realitzat com a persona i cristià, i lliurat sempre al servei de Déu i dels
germans, repetint cada dia el sí de Maria fins a la Creu, ja que ella és
mare especial dels sacerdots.
Voldria imitar sant Joan, l’apòstol verge i més estimat de Jesús, que la va
acollir com a mare a casa seva.
Ara, des del meu recés de Santa Cristina d’Aro, estic encara al peu del
canó, ajudat de moltes persones. Prego i faig pregar molt que no faltin mai
sacerdots a l’Església i en el món.
Que la cursa de relleus continuï sense parar entre vells i joves, passant-nos
la torxa de l’evangeli. Amén.
Mn. Josep Colomer i Puig

Correu electrònic:
seminaridegirona@gmail.com
Instagram:
@seminaridegirona
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Si voleu rebre periòdicament l’edició digital de «Vine i segueix-me»
podeu fer-ho escrivint un correu electrònic a la nostra adreça:
seminaridegirona@gmail.com

