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vine i segueix-me

PROPOSTES D’UN NOU CURS
Benvolguts, ja hem començat el nou
curs escolar, i també les activitats
amb els més menuts i els joves a les
nostres parròquies, escoles, moviments… Entre aquestes activitats,
des del Servei d’Orientació Vocacional us volem proposar un programa on, un cop cada dos mesos,
ens trobarem amb els seminaristes i
els joves que senten en el seu cor
una crida a anar més enllà en la
seva vocació. Un programa que té
una doble vessant, d’una banda
unes activitats més dirigides a la
trobada festiva per fer equip i amistat entre tots, i una altra pensada
més per aprofundir en el coneixement de la pròpia vocació i trobar
espais de pregària.
M’agradaria que en aquestes trobades els joves poguessin descobrir
el que deia el Papa Francesc als
joves en el seu viatge a Eslovàquia
el passat mes de setembre: «Cada
un de vosaltres és un do i pot fer
de la pròpia vida un do. Somieu

amb una bellesa que va més enllà
de l’aparença, més enllà de les
tendències de la moda. No escolteu els qui us parlen de somnis i en
canvi us venen il·lusions. Perquè els
qui venen il·lusions parlant de somnis són manipuladors de felicitat.
Hem estat creats per a una alegria
més gran, cada un de nosaltres és
únic i està en el món per sentir-se
estimat en la seva singularitat i per
estimar als altres com cap altra
persona podria fer-ho en el seu
lloc. No estem a la banqueta esperant de substituir a un altre jugador,
perquè cada un és únic als ulls de
Déu. No vam estar fets en sèrie,
sinó que som únics, som lliures, i
estem en el món per viure una
història d’amor amb Déu, per abraçar l’audàcia de decisions fortes,
per aventurar-se en el meravellós
risc d’estimar».
Per això, no em queda res més que
convidar-vos a posar en contacte
amb la nostra Delegació a algun

jove que se us apropi amb inquietud vocacional perquè, tot participant en les nostres trobades, pugui
anar descobrint quin és el camí que
el farà realment feliç, quina és la
història d’amor amb la que Déu
havia somiat per a ell.
Mn. Joan Soler i Ribas
Delegat de Pastoral Vocacional
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Evangeli
Mt 13, 44 - 46

Amb el Regne del cel passa com amb un tresor amagat en un camp:
l’home que el troba el torna a amagar i, ple de joia, se’n va a vendre tot
el que té i compra aquell camp.
També passa amb el Regne del cel com amb un mercader que busca
perles fines: quan en troba una de gran valor, va a vendre tot el que té i
la compra.

Cadena de Pregària per les Vocacions
Com cada any, el nostre bisbat participarà a la
Cadena de Pregària per les Vocacions. Aquesta
iniciativa de tots els bisbats catalans permet que,
durant tot el mes de novembre, i de manera
ininterrompuda, es pregui al Senyor perquè no faltin
joves que responguin generosament a la crida de
Déu. El nostre bisbat realitzarà aquesta pregària els
dies 2, 12 i 22 de novembre. S’hi pot participar
individualment i comunitàriament, i seria bo que tant
les nostres parròquies com les nostres comunitats religioses hi participessin.
Només cal triar una hora d’aquests tres dies i ens ho
comuniqueu. Preferiríem que ho féssiu a través del
nostre mail seminaridegirona@gmail.com, però també
ho podeu fer trucant al Seminari, al telèfon 972 20 04
62, de dilluns a dijous de 16.30 a 20 h.

Programa vocacional
Trobades conjuntes
Curs 2021 - 2022
· 12/11/2021 (divendres)
Cadena de Pregària per les Vocacions a la Bisbal d’Empordà
· 04/01/2022 (dimarts) – Trobada d’Escolans a Centenys
· 18/03/2022 (divendres)
Trobada al Seminari per Sant Josep i preparar un vídeo vocacional
· 08/05/2022 (diumenge) – Jornada Mundial d’Oració per les Vocacions
Missa a Arenys i trobada amb joves
· 18-22/07/2022 – Camp de treball a les Eremites del Portús
· Finals d’agost – Trobada per avaluar i preparar el curs següent
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à Sortida a Vic i Cantonigròs

Tesi 5

Estiu dels seminaristes
à Visita a Sous
Els passats 10 i 11 d’agost, el Seminari de Girona va
organitzar un recés a la Mare de Déu del Mont. Vam
participar-hi els seminaristes de la diòcesi: Edgar,
Quim, Josep Maria, Lluc i Marc, juntament amb el
director del Seminari de Girona, Mn. Jordi Font.
L’estada va consistir en la celebració de Sant Esteve, a
l’antic monestir de Sous, al peu del santuari, amb la
presència del nostre estimat bisbe Francesc i dels
preveres i diaques de la zona, acompanyats dels
membres del Patronat del Santuari de la Mare de Déu
del Mont i fidels. Va ser una celebració molt bonica i
sentida, amb la tradicional benedicció de panets a
l’acabar.
La resta d’activitats va ser la de conèixer l’entorn i la
història del lloc, amb especial admiració pels monjos i
capellans que van mantenir la fe en un indret meravellós, però alhora feréstec. També vam compartir
pregàries, celebracions i formació encaminada a la
vida del seminari.
Van ser un parell de dies de carregada de piles
espirituals, i que vam aprofitar per meditar sobre la
nostra vocació i com Déu es pot manifestar en la
natura i especialment en un santuari preciós, amb el
record sempre present de mossèn Cinto Verdaguer i
sota la dolça mirada del Canigó.

Tesi 9

L’estiu és temps de descansar, de pregària, de
retrobar-se amb els amics i també de conèixer noves
persones i llocs nous. Això és el que els seminaristes
del nostre seminari hem fet a les nostres parròquies al
llarg de l’estiu, però també a les dues sortides que
hem fet aquest passat mes d’agost.
El dia 19 d’agost començàrem tres dies de convivència
a Vic i a Cantonigròs. El matí del dijous vam retrobarnos al Seminari de Vic on ens hostetjàrem fins
l’endemà. Allí ens acollí Mn. Pere Oliva, vicari episcopal, i ens acompanyà fins a la Catedral de Sant
Pere de Vic. Mn. Jaume Seguranyes ens explicà les
diverses pintures de la Catedral i ens ensenyà els llocs
més emblemàtics; entre ells, el claustre i la cripta.
Després de compartir el dinar vam fer una estona de
tertúlia i vam aprofitar per organitzar el curs de la
Pastoral Vocacional de la nostra diòcesi. Vam resar les
vespres davant la tomba de Sant Antoni Maria Claret,
fundador dels missioners claretians, i després Mn.
Joan Soler, el qual ens acompanyà durant la sortida,
celebrà la Missa a l’església dels Claretians.
L’endemà al matí vam visitar les religioses Carmelites
de la mateixa ciutat. Fou una visita molt agradable i
ens va fer molta il·lusió poder conèixer el testimoni de
les germanes. Abans d’acomiadar-nos de la comunitat
ens van demanar els nostres noms per pregar per
nosaltres i pel nostre camí vocacional.
Després vam dirigir-nos cap a Cantonigròs, a la casa
de les Operàries Parroquials. Allà, Mn. Jordi Font,
rector del nostre seminari, predicava uns exercicis al
grup de dones consagrades. Les Operàries Parroquials són un institut secular fundat per Magdalena
Aulina a la ciutat de Banyoles. Havent dinat, Mn.
Jordi ens predicà una tarda de recés i després de
sopar tots plegats vam tenir una estona d’engrescada
conversa. El dissabte al matí, pujàrem al Santuari de
Cabrera on vam contemplar les magnífiques vistes que
des d’allà es poden apreciar. El dinar al Santuari de
la Salut de Sant Feliu de Pallerols fou el punt final
d’aquestes jornades. Tots els qui vam participar-hi vam
estar molt contents i vam donar gràcies a Déu per
aquests dies intensos de vida fraterna i espiritual.
Lluc Juscafresa, seminarista

Marc Guitart, seminarista
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Pregària
“Segueix-me”
(del llibre La vida
com a vocació.
Alimentar les arrels
de la fe de Mons.
Bruno Forte)
Ens oferim
Senyor Jesús,
tu vens a nosaltres
en la Paraula
i en l’Esperit
com el Vivent
que subverteix i inquieta
els nostres projectes
i defenses.
Tu saps que no sabem dir
la paraula d’amor total,
però també nosaltres
sabem que en fas prou
amb el nostre pobre amor
per fer de nosaltres
deixebles fidels
fins al final.
T’oferim
aquest humil amor;
pren-lo, Senyor,
i digues,
d’una manera nova,
la teva gran paraula:
Segueix-me!

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

La meva experiència: Per què tornaria a ser capellà?
“Si pogués reescriure la meva vida”
He fet fa poc seixanta anys. No m’hi veig com un senyor gran d’aquesta
edat. I tanmateix mirant enrere, són tantes les experiències i els moments
viscuts, que m’adono que efectivament els anys han passat i que molt
probablement almenys dos terços de la vida ja els he gastats. Si fos
possible fer marxa enrere, certament algunes coses no les tornaria a fer i
d’altres, sens dubte, les faria de nou amb tota la il·lusió del món.
No tornaria a dedicar temps i esforços en estudis, feines o activitats que
no m’han ajudat a madurar com a persona i a créixer com a cristià.
No tornaria a donar importància a ximpleries que no en tenen cap ni a
amoïnar-me inútilment per voler preveure abans de temps el que el futur
m’havia de procurar.
No tornaria a deixar-me engolir per la tristesa i el desànim quan se’m van
tancar portes al darrere i no veia ni portes ni finestres que se m’obrissin al
davant. Em fiaria més dels altres i de Déu, i desconfiaria més de mi
mateix, sobretot quan ho veiés tot molt negre i no em sentís amb forces
per tirar endavant.
Tornaria sovint a somiar que puc col·laborar a fer més harmoniós i més
humà almenys el meu entorn, i a engrescar-me en projectes que han
millorat la vida d’alguns i a vegades de molts.
Tornaria a comprometre’m com a cristià que soc, sentint l’Església com al
meu hàbitat privilegiat, des d’on puc treballar perquè la Llum i la Bondat
puguin vèncer els embats del Mal i la Foscor en la turmentada història de
la humanitat, i en qualsevol cas triomfar en el meu cor.
Tornaria a dir el meu sí sense condicions a Jesús, per poder conviure
íntimament amb Ell i compartir fraternalment amb molts altres seguidors
seus la pau i la joia interiors que Ell m’ha donat, i perquè m’enviés a on
volgués i es mostrés a molts a través meu també.
Tornaria a creure que no som fruit de l’atzar i que el qui ens ha cridat a
existir vetlla personalment per cadascun i per tots. Tornaria a esperar que
tot pot tenir un sentit i que hi ha Vida Interpersonal en el Més Enllà.
Tornaria a estimar, perquè sense l’Amor tot esdevé buit i fosc.
Mn. Cinto Busquet, rector de Calella

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

