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Benvolguts, comencem aquest nou 
any i ho fem, un cop més, plens 
d’il·lusió i d’alegria perquè no hem 
posat la confiança en els nostres 
esforços, sinó en la providència de 
Déu. I és que, tot i les dificultats de 
la pandèmia, hem pogut celebrar 
el Nadal on, tots nosaltres, hem 
tingut el privilegi d’anunciar a les 
nostres parròquies, comunitats reli-
gioses, amistats i famílies una notí-
cia que ha trencat el silenci de les 
nostres nits: El naixement de Jesús. 
Déu s’ha fet home i ha habitat en-
tre nosaltres.
Quina sort poder fer aquest anun-
ci! És que a part de l’anunci de la 
resurrecció, s’ha pogut donar mai 

una notícia més gran al món? ¿És 
que som conscients, de veritat, del 
que ha passat? Doncs, ha passat, 
senzillament, que Déu ha dit que 
estimava sense límits a la seva 
humanitat. I no ho ha dit d’una ma-
nera abstracta, sinó que ho ha fet 
de manera concreta. Déu ens ha 
estimat en l’ara i en l’aquí, i per 
això ha nascut en un pessebre. I 
nosaltres en som testimonis.
I això és el que hem de poder 
transmetre als joves de les nostres 
parròquies. Hem de poder-los-hi dir 
que un cop has descobert Betlem, 
que un cop has descobert l’Amor 
sense límits de Déu, només hi ha 
una resposta possible:

Deixar-ho tot i escoltar què vol Déu 
de tu.
I aquest és el meu desig per aquest 
any que comença. Que cada un de 
nosaltres pugui trobar almenys a un 
jove que fa camí a prop seu i li 
pugui dir amb senzillesa, però tam-
bé amb fermesa: «T’has aturat un 
moment per saber què vol Déu de 
tu? T’has aturat a pensar mai si Déu 
no et crida a ser un missatger de la 
Bona Nova?».
Aquesta és la tasca que se’ns de-
mana a nosaltres. La resta, ja està 
en les mans de Déu...

Mn. Joan Soler i Ribas
Delegat de Pastoral Vocacional

BON ANY!

«Que en són, de bonics, per les muntanyes els peus del missatger de bones noves que anuncia             
la pau!» (Is 52,7).
Les paraules del profeta Isaïes expressen el consol, el sospir d’alleujament d’un poble exiliat, esgotat 
per la violència i els abusos, exposat a la indignitat i la mort. El profeta Baruc es preguntava sobre 
això: «Com és, Israel, que vius en un país enemic, que et fas vell en una terra estrangera? Per què et 
tenen per impur com si fossis un cadàver? Per què et posen entre els qui baixen al país dels 
morts?» (3,10-11). Per aquest poble, l’arribada del missatger de la pau significava l’esperança d’un 
renaixement de les runes de la història, el començament d’un futur prometedor.
Missatge del Papa Francesc per a la 55a Jornada Mundial de la Pau: “Diàleg entre generacions, educació              
i treball: instruments per construir una pau duradora”



BIOGRAFIA

El menut Albino era un noi inquiet i viu, que als 11 
anys va ingressar al Seminari Menor de Feltre i el 
1928 al Major de Belluno. Va ser ordenat prevere el 7 
de juliol del 1935. L’any 1958 fou nomenat bisbe de 
Vittori Veneto, rebent l’ordenació episcopal de mans 
del papa Joan XXIII, a la basílica de Sant Pere, i el 15 
de desembre del 1969, passà a ser arquebisbe-
Patriarca de Venècia. Va ser el papa Pau VI qui el va 
crear cardenal el 5 de març del 1973. El lema del seu 
ministeri episcopal, «Humilitas», revelava la senzillesa 
d’aquest cardenal. D’una gran simpatia i cordialitat 
deia: «El Senyor pren els menuts del fang i els posa 
amunt; pren la gent del camp i de les xarxes de la 
mar i fa d’ells apòstols».

Home d’una gran senzillesa i sempre amb el somriure 
als llavis, el 26 d’agost del 1978, i per sorpresa, en el 
conclave més ràpid del segle XX, el cardenal Luciani 
va ser elegit el 263è successor de Sant Pere. Prengué 
un nom compost (el primer de la història dels pontí-
fexs) en record del Papa bo (Joan XXIII) i del Papa 
que va portar a terme el Vaticà II (Pau VI). El 23 de 
setembre del 1978, en la presa de possessió a la cate-

dral de Sant Joan del Laterà, com a bisbe de Roma, el 
Papa Luciani deia: «Roma serà una autèntica 
comunitat cristiana, si Déu és honorat, no només per 
l’afluència de fidels, sinó també amb l’amor als 
pobres». I afegia: «Puc assegurar-vos que us estimo, 
que únicament vull servir-vos i posar a disposició vos-
tra, el que soc i el que tinc».

Amb un gran sentit de l’humor, el rostre del papa 
Luciani expressava la cordialitat i la simpatia d’un 
home de Déu, que amb una gran simplicitat definia 
l’amor com «un viatge misteriós» en el qual cal no 
detenir-se «en el port al qual s’ha arribat, sinó avan-
çar més». La mare Teresa de Calcuta va dir de Joan 
Pau I: «Ha estat el millor regal de Déu, un raig de sol 
de l’amor de Déu, que brilla en la foscor del món». 
Així, amb només 33 dies de pontificat, ja que Joan 
Pau I va morir el 28 de setembre del 1978, vam des-
cobrir en el Papa Luciani el rostre d’una Església 
amable i afable, que amb un somriure ens feia present 
la bondat i l’amor de Déu.

Fragment extret de l’article “Joan Pau I: El somriure 
de Déu” del P. Josep Miquel Bausset
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COMENÇAR L’ANY AMB ALEGRIA 
UN ANY AMB JOAN PAU I

La Santa Seu ha anunciat que el 4 de 
setembre del 2022 serà beatificat el 
Papa Joan Pau I. Albino Luciani, que va 
néixer el 18 d’octubre del 1912 a Forno 
di Canale, i va ser elegit Papa el 26 
d’agost del 1978, va ser, en el seu curt 
ministeri petrí, el Papa del somriure i de 
l’alegria, de la senzillesa i de la humilitat.



Tesi 9

Tesi 5
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Testimonis de la pròpia fe
El Papa Joan Pau I en el seu primer missatge Urbi 
et Orbi, el 27 d’agost del 1978, ens deixava 
aquestes boniques paraules que ens poden servir 
d’inspiració encara avui:
Sota la llum enlluernadora del Crist Ressuscitat, ens 
posem enterament, amb totes les nostres forces 

físiques i espirituals, al servei de la missió universal de 
l’Església, cosa que implica la voluntat de servir el 
món sencer: en efecte, pretenem servir la veritat, la 
justícia, a la pau, a la concòrdia, a la cooperació, tant 
a l’interior de les nacions, com dels diversos pobles 
entre si. Cridem abans que res els fills de l’Església a 
prendre una consciència cada vegada més gran de la 
seva responsabilitat: «Vosaltres sou la sal de la terra, 
vosaltres sou la llum del món» (Mt 5,13 s.).
Superant les tensions internes que s’han pogut crear 
aquí i allà, vencent les temptacions d’acomodar-se als 
gustos i els costums del món, així com a les seduccions 
de l’aplaudiment fàcil, units amb l’únic vincle de 
l’amor que ha d’informar la vida íntima de la Església, 
els fidels han d’estar disposats a donar testimoni de la 
pròpia fe davant del món: «Sigueu promptes per 
donar raó de la vostra esperança a tothom que us la 
demani» (1P 3,15) ). L’Evangeli crida tots els seus fills 
a posar les pròpies forces, i la mateixa vida, al servei 
dels germans, en nom de la caritat de Crist: «Ningú 
no té amor més gran que aquest de donar un la vida 
pels seus amics» (Jn 15,13).

Resum del capítol VIII de Crist Viu
Segurament sovint sentim a dir que la vocació només 
és per a monges i capellans. Aquest és el primer tabú 
que el Papa Francesc destrueix al capítol vuitè de 
Christus vivit. Ens recorda la crida a la santedat que 
Déu adreça a tots els cristians. Jesús ens crida a la 
seva amistat amb ell. Ell ens mira amb amor i ens 
estén la mà, de la mateixa manera que ho va fer amb 
el jove ric de l’evangeli. La nostra vida és viscuda amb 
plenitud quan esdevé ofrena, per això la fe no pot ser 
independent de la vocació ni de la missió.
Hem de reconèixer “per a què soc fet, per a què pas-
so per aquesta terra, quin és el projecte del Senyor 
per la meva vida” (Christus vivit, 256). Després de 
tractar la vocació al matrimoni i al treball, el Sant Pare 
dedica un apartat especial a les vocacions a una 
consagració especial; vocacions al sacerdoci i a la 
vida consagrada. El Papa ens recorda que no hem de 
tenir por a calar les xarxes, hem d’atrevir-nos a pre-
guntar a cada jove si s’ha plantejat mai seguir aquest 
camí. Si reconeixem la crida de Déu i la seguim sense 
por, això serà el que omplirà de debò els nostres cors.
Jesús camina entre nosaltres, camina pels pobles i les 
ciutats del nostre bisbat, s’atura davant nostre, ens 
mira als ulls i ens diu: “M’estimes?” (Jo 21,16). Doncs,  
“Vine i segueix-me” (Mc 10,21).

Lluc Juscafresa, seminarista



La meva experiència: Per què tornaria a ser capellà?
Mn. Joan, delegat de Pastoral Vocacional, em demana un escrit sobre 
aquesta pregunta. Molt bona pregunta, que és bo que tots ens fem en 
algun moment de la nostra vida, i sobretot si reflexionant-hi ens ajuda a 
afinar millor en el que som.
En la cerimònia d’ordenació, hi ha un moment en què el candidat a ser 
ordenat és cridat pel seu nom i ell respon: “Soc aquí”, només dues 
paraules que succeeixen en un molt breu instant, dins de tot el que es diu i 
es fa en una Missa d’ordenació, però dues paraules plenes de significat 
que marcaran tota la resta d’una vida.

Perquè aquest “Soc aquí”, des d’aleshores, es renova cada dia en la vida 
d’un capellà: soc aquí pregant per unir-me a Jesús i poder-lo així portar a 
cada persona amb il·lusió; soc aquí celebrant l’Eucaristia amb amor 
renovant la salvació de Déu per a tot el poble; soc aquí acompanyant les 
alegries, lluites i penes de cada persona oferint consol i esperança com el 
Senyor i en nom d’Ell; soc aquí portant Déu als homes i els homes a Déu; 
soc aquí amb tantes persones de la parròquia transmetent les ensenyances 
i la vida de Jesús amb la Catequesi, la predicació...; soc aquí sostenint la 
fe, l’esperança i l’amor del que dubta o ha perdut el sentit del perquè està 
en aquest món; soc aquí oferint el perdó i la força de Déu per seguir 
endavant.

Però el més important, que sovint és el que no es veu externament, no és 
aquest “Soc aquí” del mossèn, sinó el “Soc aquí” de Déu en la vida del 
mossèn; aquest “Jo soc amb vosaltres cada dia” de Jesús, que sosté la 
nostra vida i l’omple de joia també enmig de les dificultats.

Per tot això, i més, tornaria a ser capellà.

Mn. Jordi Pascual i Bancells, Notari-secretari i rector de Vidreres, 
Maçanet de la Selva, Sils, Vallcanera i Martorell de la Selva
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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

Alegria i sentit 
de l’humor
Una característica de la 
joia cristiana és el sentit 
de l’humor i del valor 
positiu de la vida.
El sant és capaç de viure 
amb alegria i sentit de 
l’humor. Sense perdre el 
realisme, il·lumina els 
altres amb un esperit 
positiu i esperançat.
Ser cristians és «el goig 
de l’Esperit Sant» (Rm 
14,17), perquè «a l’amor 
de caritat segueix 
necessàriament el goig».
(…) Si deixem que el 
Senyor ens tregui de la 
nostra closca i ens canviï 
la vida, aleshores podrem 
fer realitat allò que 
demanava sant Pau: 
«Viviu sempre contents en 
el Senyor! Ho repeteixo: 
viviu contents!» (Flp 4,4). 
Papa Francesc,
Fragments de Gaudete            
et exsultate (122-127) 

TROBADA D’ESCOLANS
Ha quedat anul·lada a causa de l’augment de contagis                    

per la variant òmicron del coronavirus.
Gràcies per l’interès que hi havíeu mostrat. La farem més endavant. 
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