
No se el perquè, però una experi-
ència m’ha vingut al pensament 
quan reflexionava sobre la vocació 
al presbiterat, en els seminaristes, 
en els joves que cerquen i en les 
nostres comunitats parroquials.
Es tracta d’una subhasta. A la mitja 
part dels balls de festa major dels 
pobles i d’altres festes, s’acostu-
mava a subhastar un objecte d’una 
certa vàlua. L’encarregat comen-
çava anunciant l’objecte, explicant-
ne les meravelles i amb un preu 
inicial: sortim a tantes pessetes 
(penseu que fa molts anys i en el 
valor de la pesseta), i tot seguit es 
començaven a alçar algunes mans... 
el subhastador anava augmentant 
la quantitat. Com més elevada era 
la xifra de diners menys mans s’al-
çaven, fins al moment que només 
en quedava una, que s’adjudicava 
el petit tresor.
Permeteu-me, doncs, un somni.
Jesús, convertit en pregoner de la 
subhasta, continua anunciant un 
tresor, el tresor del ministeri presbi-

teral. La seva proposta ben entesa 
és certament quelcom molt valuós: 
“ofereixo la possibilitat d’oferir 
Vida, una Vida que no té termini i 
no defalleix amb els anys. Una 
Vida que dona a cada persona 
l’experiència de sentir-se estimada 
del tot pel qui és l’Amor (Déu 
mateix), i que dona força per esti-
mar. Una Vida que aixeca i salva a 
cada persona, perquè ofereix per-
dó –fins i tot del que hom no es 
perdona–, orientació i sentit per 
viure. Una Vida que s’uneix a la 
vida donada pels pares i que 
converteix en fills i filles de Déu a 
tot fill i filla. Una Vida marcada i 
impulsada per la força de l’Esperit. 
Una Vida que vindrà per la meva 
Paraula i el meu Cos, el pa de 
l’Eucaristia. Una vida que assegura 
la dignitat de tota persona i que 
l’ajudarà a lluitar contra tots els 
mals, que ajudarà a servir els més 
pobres i necessitats. Per això, qui hi 
estigui disposat, m’identificaré del 
tot amb ell i esdevindrà un altre Jo 

en el món. Però també he de 
demanar-li el compromís de donar-
me la seva vida per tota la vida. 
Així restarà sempre amb mi al meu 
costat i l’enviaré a molts indrets i a 
moltes persones. Necessito joves 
disposats, perquè Jo pugui conti-
nuar visitant i quedant-me a les 
famílies, a tots els poblets, pobles, 
viles i ciutats, i perquè continuï fent 
el que feia quan estava humana-
ment entre vosaltres. Necessito 
capellans. Qui estigui disposat que 
aixequi la mà”.
Es van aixecar algunes mans, ara 
algunes pertanyen a preveres que 
consagren, beneeixen, perdonen, 
acompanyen, guien. Altres són les 
dels seminaristes. Altres es volien 
alçar però la pressió familiar, so-
cial, de la moda, els ho va impedir.
Demanem i ajudem a fer que 
moltes altres mans s’aixequin res-
ponent a la invitació de Jesús.

 ✠	Francesc,
Bisbe de Girona

LA SUBHASTA GUANYADORA
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El 31 de desembre és la data 
triada, cada any, per trobar-nos, 
a les Clarisses de Vilobí d’Onyar, 
l’equip formatiu del Seminari 
juntament amb els seminaristes i 
els joves vocacionats.
En aquesta data, el nostre bisbe 
ens predica un recés i durant l’eu-
caristia dona els ministeris de 
lector i acòlit al seminarista que 
ja està en la darrera etapa de 
formació; i acabem amb un dinar 
per acomiadar l’any i desitjar-nos 
un bon any nou. 
Enguany fou l’Edgar Jaulent qui 
va rebre els ministeris, en petit 
grup a causa de la pandèmia.
És per això que li hem demanat 
que ens expliqui el significat 
d’aquests ministeris.

Ministeris d’acòlit i lector
Tu pots ser la veu, però el Senyor és el qui en el 
principi era la Paraula; tu ets una veu en el temps, 
Crist és, ja en el principi, la Paraula eterna.
En el cànon 230 del Codi de Dret Canònic, veritable 
Dret per a l’Església, se’ns diu que els homes laics que 
són majors d’edat i amb condicions determinades per 
decret de la Conferència Episcopal, poden ser cridats 
al ministeri estable de lector i acòlit, utilitzant el ritu 
litúrgic prescrit.
Podem dir que el terme laic apareix per primer cop a 
la Carta de Sant Climent I als Corints cap a l’any 95 
dC; fent un gran salt en el temps arribem a les 
reflexions teològiques del laïcat de tres autors: l’italià 
Raimondo Spiazzi (La missione dei laici. Roma. 1952), 
el francès Yves Congar (Jalons pour une théologie du 
laïcat. París. 1953) i el belga Gérard Philips (Le rôle 
du laïcat dand l’Église. París-Tournai. 1954).
La reflexió d’aquests autors, influïda per l’experiència 
d’Acció Catòlica, fou entesa des de Pius XI com la 
participació dels laics en l’apostolat jeràrquic de 
l’Església. Parlem de Mystici Corporis (1943); parlem 
de Lumen Gentium (núm. 31), parlem de Gaudium et 
Spes (núm. 39), aterrant al decret Apostolicam 
Actuositatem (1965) segons el qual s’afirma que a 
l’Església hi ha pluralitat de ministeris i unitat de 
missió, per tant la teologia dels ministeris parteix de la 
corresponsabilitat dels cristians en la missió de 
l’Església. L’any 1972 es publica el motu proprio 
Ministeria Quaedam que deroga les antigues ordes 
menors i, en conseqüència, les funcions associades a 
aquestes i considera a dues d’aquestes funcions (acòlit 
i lector) com ministeris, encàrrecs i oficis que deixen 
de tenir una vinculació necessària en el camí cap al 
sagrament de l’orde però que són reconeguts amb 
certa autoritat o rellevància davant la comunitat cristi-

ana. S’amplia així l’ús de la noció de ministeri tal i 
com s’havia entès fins ara a la teologia catòlica, 
referint-se estrictament al sacerdoci ministerial. Cal 
fixar-nos amb el Sínode de 1987 i l’exhortació post-
sinodal Christifideles laici.
Finalment, citar el cànon 231 del Codi de Dret 
Canònic (1983), segons el qual els laics, que de 
manera temporal es dediquen a un servei especial de 
l’Església, tenen el deure d’adquirir la formació 
convenient que es requereix per desenvolupar bé la 
seva funció i per tal d’exercir-la amb consciència, 
generositat i diligència; doncs, l’acòlit és aquell que 
serveix l’eucaristia des de la vida, i el lector, aquell 
qui és veu de Crist per a les dones i homes d’avui.

Edgar Jaulent, seminarista
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Just abans de publicar la revista ha sortit el motu 
proprio del Sant Pare sobre els ministeris de lector i 
acòlit titulat «Spiritus Domini», que dona accés a les 
dones a aquests ministeris.
Ho explicarem en el número següent.



Tesi 9

Tesi 5
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El 20 de desembre passat, en el Temple Expiatori de 
la Sagrada Família de Barcelona, va tenir lloc 
l’ordenació episcopal de mossèn Javier Vilanova 
Pellisa, sacerdot diocesà de Tortosa i rector del 
Seminari Major Interdiocesà de Catalunya.

La Santa Missa va començar a les cinc de la tarda i, 
després de les lectures, va iniciar-se pròpiament 
l’ordenació, que va dur-se a terme amb la crida del 
candidat i lectura del mandat apostòlic, tret propi de 
l’ordenació de bisbes, ja que és necessari aquest 
mandat per ordenar bisbe a un prevere.

El mandat apostòlic és un pergamí escrit en llatí (tot i 
que en la celebració es va llegir una traducció al 
català) que el Sant Pare fa arribar al candidat 
exposant-li les raons que l’han mogut a escollir-lo com 
a bisbe.

Després van venir les promeses de l’escollit i el cant 
de les lletanies dels sants tot demanant la seva 
intercessió. Un cop acabades, va fer-se la imposició 
de mans per part del consagrant i, immediatament, 

dels altres bisbes, i a continuació la imposició del 
llibre dels evangelis al cap i l’oració de consagració. 
Seguidament, el candidat va ser ungit al cap amb el 
Sant Crisma, un oli que el bisbe beneeix a la Missa 
Crismal, i se li van donar una sèrie d’objectes amb 
una profunda càrrega simbòlica i teològica: el llibre 
dels evangelis com a signe del que ha de predicar, 
l’anell com a signe de fidelitat envers l’Església com a 
esposa de Déu, la mitra com a senyal de la santedat 
que ha d’ornar la vida del bisbe, i el bàcul com a 
signe de la seva potestat de governar en favor del 
poble de Déu. Tot seguit, el nou bisbe va rebre el bes 
de pau dels bisbes presents. Després, va continuar la 
missa com de costum, fins gairebé al final, que el nou 
bisbe va baixar a la nau a beneir el poble fidel 
congregat. Acabada la Santa Missa, els seminaristes 
de Girona vam poder saludar un moment el nou bisbe 
auxiliar de l’arxidiòcesi de Barcelona.

Donem-ne gràcies a Déu!

Josep Maria Busquets, seminarista

Mons. Javier Vilanova, nou bisbe auxiliar de l’arxidiòcesi de Barcelona
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La meva experiència: Per què tornaria a ser capellà?

Em pregunteu sobre el “per què tornaria a ser capellà”.

La veritat, no ho sé!
I dic que no ho sé perquè, en molt bona part, no depèn de mi. El sacerdoci 
és una vocació; per tant, depèn d’aquell que et crida. I el Senyor és molt 
lliure per cridar a un o a un altre.
Segurament que jo devia sentir alguna cosa quan vaig demanar per entrar 
al Seminari. Però aquesta crida inicial que un sent, s’ha d’anar configurant 
i ha d’anar agafant força a través de les circumstàncies que et toca viure.
És fàcil sentir la crida si un es veu acompanyat per un ambient familiar 
favorable, com jo vaig tenir d’infant.
Actualment, dubto molt de poder-lo trobar.

En el meu cas, aquella crida inicial va anar madurant amb el temps i en la 
mesura que em vaig trobar envoltat d’amics i companys que vivien 
compromesos amb la societat. Llavors vaig descobrir que jo també podia 
aportar-hi alguna cosa molt important: com a sacerdot, podia fer-hi present 
la dimensió creient de la lluita, l’experiència de pregària, la visió 
transcendent de la vida, l’acompanyament personal.

Aquest camí el vaig fer, sense presses, des dels 11 anys fins als 28.
I n’estic molt content.
I, en el supòsit que hagués de tornar a començar, si em sentís cridat, no 
dubtaria en tornar a seguir aquest procés, per poder tornar a viure amb 
tota intensitat la meva vocació. En tota comunitat humana o creient, tots hi 
tenim un lloc propi, personal i intransferible.
Tinc 76 anys, i m’he fet gran. A vegades em sento cansat. Però també em 
sento completament lliure per seguir servint a la comunitat, amb el 
testimoni de la meva vida, i amb tota l’estimació que hi puc posar en el 
meu treball. I em sento molt estimat.

No en tinc cap dubte:
si el Senyor tornés a cridar-me, HO TORNARIA A FER! 

Mn. Josep Maria Castellà 

De la carta 
apostòlica «Patris 
Corde» del                 
Papa Francesc
La felicitat de Josep no està 
en la lògica de l’autosacri-
fici, sinó en el do de si 
mateix. Mai no es percep en 
aquest home la frustració, 
sinó només la confiança.         
El seu silenci persistent no 
contempla queixes, sinó 
gestos concrets de confian-
ça. El món necessita pares, 
rebutja els amos, és a dir: 
rebutja els qui volen usar la 
possessió de l’altre per 
omplir el seu propi buit; 
refusa els qui confonen 
autoritat amb autoritarisme, 
servei amb servilisme, 
confrontació amb opressió, 
caritat amb assistencialisme, 
força amb destrucció. Tota 
vocació veritable neix del do 
de si mateix, que és la 
maduració del simple 
sacrifici. També en el sacer-
doci i la vida consagrada es 
requereix aquest tipus de 
maduresa. Quan una vo-
cació, ja sigui a la vida 
matrimonial, cèlibe o 
virginal, no arriba a la 
maduresa de l’entrega de si 
mateixa aturant-se només en 
la lògica del sacrifici, 
aleshores en lloc de 
convertir-se en signe de la 
bellesa i l’alegria de l’amor 
corre el risc d’expressar 
infelicitat, tristesa i frustració.
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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

Contactar-nos:   

         Pàgina web:
 www.seminaridegirona.com

         Correu electrònic: 

seminaridegirona@gmail.com

         Instagram:

@seminaridegirona
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