
Benvolguts,
Avui aprofitant la Jornada Mundial 
de la Vida Consagrada del 2 de 
febrer, festa de la Presentació del 
Senyor, volem posar la llum sobre 
la vocació a la vida consagrada.
La vida consagrada és “la donació 
total a Déu, a qui s’estima fins a 
l’extrem, a través dels tres consells 
evangèlics (pobresa, castedat i 
obediència). Es crea així, en la per-
sona del consagrat, una nova i 
especial relació de servei i d’honor 
a Déu. Una relació que l’obliga a 
treballar segons les seves forces i el 
caràcter de la pròpia vocació, ja 
sigui amb l’oració o d’una manera 
ben activa per instaurar el Regne 
del Crist i estendre’l arreu del 
món” (LG 44).
Amb el desig, doncs, de pregar per 
la Vocació a la Vida Consagrada i 
per donar a conèixer la seva tasca, 
en aquest número trobareu un tes-
timoni del bisbe de Bangassou, 
Mons. Juan José Aguirre, missioner 
religiós combonià, amb una expe-

riència de donació als més pobres 
per l’amor de Déu en la missió. 
També trobareu una exhortació del 
Papa Francesc sobre la vida reli-
giosa i, finalment, el testimoni del 
qui fou pastor del nostre bisbat, el 
bisbe Carles, i que va vetllar per la 
vida i vitalitat dels religiosos i reli-
gioses de les nostres comunitats.
Que aquests testimonis i reflexions 
ens ajudin a donar gràcies pel gran 
do de la preciosa vocació dels 
religiosos i religioses de fer resplen-
dir l’amor de Déu per tots els 
homes i dones d’avui. I que ens aju-
din a nosaltres a mirar-los amb els 
ulls nous d’aquells que hi desco-
breixen a unes persones que han 
escoltat, en el més profund del seu 
cor, una veu que els deia: “Deixa-
ho tot i vine amb mi”. I no han 
tingut por a dir sí al Senyor. Un sí 
generós, amb el desig de deixar-se 
guiar per l’Esperit per trobar les 
noves ferides de la nostra huma-
nitat. Perquè la vida religiosa no és 
una bonica experiència d’un passat 

gloriós del cristianisme, sinó que és 
la crida present a descobrir de nou 
els valors evangèlics. Una crida a 
esdevenir signes profètics de per-
sones plenes de l’alegria de l’Evan-
geli.
Que et serveixi aquesta reflexió a 
tu, jove que ho llegiràs, a pregun-
tar-te si Déu no et crida. I si et 
crida, ja ho saps: “No tinguis por i 
respon amb un sí generós. Déu fa-
rà la resta”.

Mn. Joan Soler i Ribas
Delegat de Pastoral Vocacional

UN SÍ GENERÓS
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Mons. Juan José Aguirre Muñoz, 
nascut a Còrdoba el 1954, és 
religiós missioner combonià.
Present a l’Àfrica des de fa més 
de quaranta anys, duu a terme     
el seu ministeri episcopal com a 
bisbe titular de la diòcesi de 
Bangassou (República Centre-
africana) des de l’any 2000.
És un enamorat total de la         
vida missionera.

Un testimoni de vida religiosa
Els religiosos missioners, a la República Centreafri-
cana, tenim la vocació d’estar amb els més pobres, 
treballant amb ells, amb el poble de Déu, perquè és 
allí on Déu ens ha portat a fer la nostra tasca. El 
missioner és algú que no busca cap interès en el poble 
on ha estat enviat, excepte el de fer despertar-hi les 
llavors de l’Evangeli plantades en el seu cor. Per això, 
el nostre treball no està en buscar diamants, or o 
minerals, sinó que busquem els qui estan malalts, els 
marginats i a les persones vulnerables per donar-los 
un cop de mà. El missioner el que busca és la 
compassió i l’amor, i per això els religiosos estem 
cridats a donar i a posar amor en les situacions més 
difícils. Estem cridats a donar esperança a tantes 
persones ferides per la guerra. Ferides físiques i 
ferides emocionals. Amb la força de Jesucrist podem 
oferir tot el que hem rebut de Déu. Som religiosos, és 
cert, però abans hem estat batejats, plens del seu 
Esperit i de la seva força, i després, quan hem estat 
ben plens d’aquest Esperit, hem respost a la crida de 
donar-ho tot i hem estat enviats a compartir aquest 
Esperit. És com el moviment de sístole i diàstole del teu 
cor. Reps la sang oxigenada pels teus pulmons i quan 
està ben neta i preparada l’envies a tot el cos. Doncs, 
el religiós és aquell que s’oxigena amb la força de l’Es-

perit i l’envia a tota la comunitat, a tot el cos místic del 
Crist Ressuscitat.
El religiós missioner busca la veritat, encara que 
moltes vegades aquesta veritat sigui profètica i no 
agradi. Però no fem política. Prediquem el Regne. El 
que ens interessa és fer el que va fer el bon samarità, 
que va acostar-se al qui havia estat atacat i no li va 
preguntar d’on venia, sinó que el va carregar i el va 
portar a guarir. Després ja preguntarem per saber qui 
l’ha deixat a terra, i serà el moment de fer justícia, 
però la justícia sempre ha d’anar junt amb la caritat.
I per acabar, dir-vos que quan Déu em va cridar, mai 
em vaig pensar que hauria de passar per situacions 
tan difícils, però el que he descobert és que el Senyor 
mai no m’ha abandonat, i n’he fet una pregària: 
“Senyor, tu m’has acompanyat sempre, com el 
decorat de fons de la meva vida, d’aquesta vida que 
he viscut amb profunditat, gastada pels altres, feliç 
d’haver-la donada... Només et repeteixo el mateix de 
sempre: encara que camini per les valls més fosques, 
no tinc por de res, perquè tu estàs vora meu; la 
certesa de la teva presència em consola”.

Mons. Juan José Aguirre, missioner combonià
Bisbe de Bangassou (República Centreafricana)
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Evangeli
Mt 4, 17 - 21

Jesús començà a predicar.
Deia: –Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop.
Tot caminant vora el llac de Galilea, veié dos germans, Simó, l’anomenat Pere,
i el seu germà Andreu, que tiraven les xarxes a l’aigua. Eren pescadors.
Jesús els diu: –Veniu amb mi i us faré pescadors d’homes.
Ells deixaren immediatament les xarxes i el van seguir.
Una mica més enllà veié altres dos germans, Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan. 
Eren a la barca amb Zebedeu, el seu pare, repassant les xarxes, i Jesús els va cridar.
Ells deixaren immediatament la barca i el pare i el van seguir.



Tesi 9

Tesi 5

3

La vida consagrada
Adaptació de l’homilia del Papa Francesc el 
dia de la vida consagrada de l’any 2019
La vida consagrada és la vida dels homes i dones que 
han trobat en Jesús el sentit últim de la seva vida. És la 
vida senzilla i profètica, viscuda en la humilitat, on el 
Senyor es fa present davant els seus ulls, en la 
contemplació, i entre les seves mans, en el treball i el 
servei, i no necessita res més. La vida és Jesús, 
l’esperança és Jesús i el futur és Jesús. La vida con-

sagrada és aquesta visió profètica en l’Església. És 
una mirada que veu a Déu present en el món, tot i que 
molts no li sàpiguen veure. És una veu que diu: 
«Només Déu roman, la resta passa». És lloança que 
brolla a pesar de les moltes dificultats de la vida.
I això és la vida consagrada: lloança que dona 
alegria al poble de Déu i visió profètica que revela el 
que de veritat importa. Quan la vida religiosa no 
oblida la lloança i la profecia, aleshores floreix i es 
converteix en un reclam per a tots davant la 
mediocritat: contra el descens de l’altura en la vida 
espiritual, contra la temptació de jugar amb Déu, 
contra l’adaptació a una vida de comoditat, a una 
vida mundana, contra les lamentacions i la insatis-
facció constant, contra les rutines del «fem el que 
podem» o del «sempre s’ha fet així». Frases que no 
s’acomoden a Déu. 
La vida consagrada no és supervivència que provoca-
ria la disminució de les vocacions, sinó que la vida 
consagrada és una vida nova, és vida en sobre abun-
dància. És una trobada viva amb el Senyor en el seu 
poble. És la crida a l’obediència fidel de cada dia i a 
les sorpreses inèdites de l’Esperit. És la visió d’aquell 
que ho ha deixat tot per abraçar a l’únic que importa, 
la causa de la seva alegria, Jesús de Natzaret.

Carta apostòlica en forma Motu Proprio: «Spiritus Domini» del Papa Francesc
El mes passat us parlàvem dels ministeris de lector i 
acòlit del seminarista Edgard, i uns dies després sortia 
aquesta carta del Papa Francesc. Per què? Doncs 
perquè el Papa Francesc modifica el can. 230 § 1 del 
Codi de Dret Canònic per permetre l’accés a les 
dones a aquest ministeri. El Papa ho escrivia així: 
«L’Esperit del Senyor Jesús, font perenne de la vida i 
de la missió de l’Església, distribueix als membres del 
Poble de Déu els dons que permeten a cada un, de 
manera diferent, contribuir a l’edificació de l’Església i 
a l’anunci de l’Evangeli. Aquests carismes, s’anome-
nen ministeris perquè son reconeguts publicats i 
instituïts per l’Església, i es posen a disposició de la 
comunitat i de la seva missió de manera estable».
El que fa el Sant Pare, doncs, després d’escoltar a 
diferents conferències episcopals, és canviar l’accent 
d’aquest ministeri, de tal manera que aquests minis-
teris «tinguin com a fonament la condició comú de 
batejats i del sacerdoci rebut en el sagrament del 
Baptisme, que son essencialment diferents del ministeri 
ordenat rebut en el sagrament de l’ordre. Per tant, si 
aquests ministeris laics estan basats en el sagrament 
del Baptisme, poden ésser confiats a tots els fidels 
idonis, siguin homes o dones».

És, doncs, un canvi que ha estat molt ben rebut en 
molts ambients, com per exemple, l’Institut General de 
Religioses que escrivien: «Poder contribuir a la missió 
de l’Església, compartint els ministeris ens ajudarà a 
entendre que en aquesta missió i col·laboren els 
ministres ordenats i els no ordenats, homes i dones, en 
una relació mútua. Això reforça el testimoni evangèlic 
de comunió. En molts llocs les dones, i especialment 
les dones consagrades, segons les directrius dels 
bisbes duen a terme diferents ministeris pastorals que 
responen a les necessitats de l’evangelització. Aquest 
document del Sant Pare és una confirmació del camí 
de l’Església en el reconeixement d’aquest servei. 
Donem-ne gràcies a Déu». 



La meva experiència: Per què tornaria a ser capellà?
Sí, ben cert, tornaria a ser capellà. És el gran do que m’ha fet Déu. M’ha 
estimat fora mida. M’ha atret cap a Jesucrist. M’ha concedit la seva 
gràcia, el seu favor. Soc el seu amic. M’ha atorgat poders en el seu Regne 
de veritat i de vida. M’ha encomanat fer-me’n càrrec de la seva obra de 
redempció: proclamar-la i testificar-la amb el meu fer i actuar de cada dia.
Al matí, en despertar-me, em sento ple dels seus dons de paraula i de 
gràcia i tindré el goig d’administrar-los i fer-los a mà de totes les persones 
que tractaré. Tanmateix, no et pensis que jo ho compleixi o ho faci gaire 
bé. Soc distret i feble i covard davant les dificultats i no hi poso tot l’esforç 
que caldria per fer arribar tot aquest bé de Déu als altres. Però Déu no es 
cansa de les meves deficiències i em perdona. I el perdó de Déu m’asse-
gura un amor cada vegada més gran.
És clar, que hi tornaria! Però no depèn de la meva voluntat. Només puc 
oferir la meva disponibilitat i el prec humil de ser acceptat. Ser capellà és 
un misteri d’humilitat i bondat de cor inundat de l’amor entranyable i 
totpoderós de Déu expressat en l’amistat de Jesucrist sempre al costat 
nostre. La veritat i la justícia del Regne de Déu les aniràs aprenent dia a 
dia i, si ets diligent i senzill, te les trobaràs a la boca i a la mà en l’acom-
pliment del mandat apostòlic que hauràs rebut.
I, ara, pregunto jo: es pot ser més feliç en aquesta terra?

Mons. Carles Soler Perdigó
Bisbe emèrit de Girona 

Pregària de la 
XXV Jornada 
Mundial de la 
Vida Consagrada
Senyor Jesús,
torna a ensenyar-nos a dir 
Pare nostre,
perquè les nostres vides 
lliurades i al servei
responguin cada dia
a l’encàrrec del matí
de Pasqua:
«Aneu i digueu
als meus germans».
Envia’ns el teu Esperit,
per trencar les barreres
que ens lliguen
i obstinar-nos en la 
construcció del somni
d’una nova fraternitat,
que les nostres vides
siguin signes profètics,
que vessen el millor de si,
perquè aquest «món ferit»
recuperi la saba
de l’amor sincer,
l’alegria que
tots som necessaris,
l’esperança que
Tu ens precedeixes
i habites enmig del dolor
i els disgustos
de tantes injustícies.
Ajuda’ns a posar
els ulls en tu,
el Bon Samarità,
per fer-nos càrrec
i caminar humilment al teu
costat com a «germans
i germanes» de tots.
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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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