Glossa

Dia del Seminari
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Enguany, celebrem el dia del Seminari el 13 de març,
perquè el diumenge més proper a sant Josep és Rams. Us
escric sobre el Seminari per animar-vos a pregar, a col·
laborar econòmicament i a fer propostes vocacionals.
El Seminari camina amb esperança. Vàrem començar el
curs actual amb dos seminaristes majors i tres menors.
Per Nadal, vaig ordenar diaca a l’Abel i fa un parell de me·
sos s’ha incorporat a les convivències del seminari menor
un quart seminarista. Estem acompanyant un altre noi i
tres joves que s’estan plantejant la vocació.
Us demano a tots la vostra pregària tant pels semina·
ristes com per a aquells que el Senyor està cridant. A la
perseverança dels uns i a la resposta dels altres, tots hi
podem col·laborar amb la nostra oració. Fem-ho genero·
sament, almenys des d’avui i fins al dia de sant Josep.
En aquest full, hi veureu els comptes del Seminari, corres·
ponents al curs acadèmic 2014-15. Veureu que vàrem gas·
tar més del que vàrem ingressar. Fins el curs passat, amb
els diners provinents dels rendiments d’unes fundacions,
amb la col·lecta del dia del Seminari i les aportació dels
pares de l’únic seminarista que teníem, disposàvem sobra·
dament de diners per a la seva formació. Els tres semina·
ristes menors, un intern a Barcelona, i els dos seminaris·
tes majors han fet que haguéssim d’obrir la guardiola que
havíem fet aquests darrers anys. Ja he comunicat als nois
que hem de renunciar a alguna proposta formativa d’estiu
i, a més, els majors de 16 anys hauran de treballar una part
de les vacances per a contribuir en la seva formació.
Us demano, que conscients d’aquesta nova etapa de bene·
dicció vocacional per a la nostra Església particular, sigueu
encara més generosos en la col·lecta d’aquest diumenge.

Fa un any i mig, molts s’estranyaven que poguéssim co·
mençar un Seminari Menor en Família. Quan acabarà
aquest curs, si Déu vol, un dels 4 seminaristes menors, ja
passarà al major. I qui sap si l’altre any un altre. El noi
que ha entrat fa poc, va conèixer el seminari aquest estiu
passat, ha vingut a alguna convivència, ha sentit la crida
i ha fet el pas. Segur que hi ha molts nois, entre 2n. d’ESO
i 1r. de Batxillerat, arreu de la diòcesi, que poden fer
aquesta descoberta: us demano que hi penseu i ho parleu
amb el vostre rector i l’inviteu a descobrir el Seminari
Menor en Família.
Sant Josep pregueu pel nostres Seminaris!
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