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La formació dels seminaristes
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Tots sabeu que enguany hi ha quatre seminaristes majors
de la nostra diòcesi al Seminari Major Interdiocesà i un
de menor al nostre Seminari Menor en Família. Molts els
coneixeu i confio que tindreu ocasió de saludar-los pels
volts del dia del Seminari, perquè visitaran, si Déu vol, les
parròquies de referència.
Estem treballant perquè l’any vinent, si Déu fa la gràcia,
dos o més joves ingressin al seminari major i dos o més
noiets al menor. Recordeu aquells cinc que demanavem
al Senyor quan començava el meu pontificat? No cessem
de pregar perquè almenys tinguem aquest nombre de
candidats al sacerdoci cada any.
Els seminaristes majors viuen a la comunitat formativa
del Seminari Interdiocesà a Barcelona. Allí, tenen cura de
la seva formació humana i espiritual. Avui, més que mai,
és molt important una sana i profunda formació humana,
especialment en la dimensió afectiva i sexual. Gràcies a
Déu, aquest és un tema que tots han posat damunt de la
taula amb sinceritat i transparència i tenen un gran interés de treballar-lo. Tots són conscients que no podràn ser
bons sacerdots sinó són homes sans afectivament i no rebran la gràcia de la castedat celibatària sinó maduren en
les seves relacions. Tingueu seguretat que estem fent un
treball molt esperançador en aquest sentit.
També és molt bonic el camí de formació espiritual que
estan fent. Tots són nois que: anhelen una vida de relació
amb el Senyor viva i pregona; desitgen estones de pregària personal i silenciosa; gaudeixen interiorment de la
vida litúrgica — ofici diví, eucaristia, adoració... —; s’alegren de poder tenir uns dies de recés en silenci; vetllen
per ser fidels a la direcció espiritual que tenen establerta; i cerquen de tenir un llibre d’espiritualitat obert. No

dubteu que només arribaran a l’ordenació si poc a poc
van esdevenint homes de Déu.
Tots estan fent els estudis eclesiàstics a l’Ateneu Sant
Pacià. Un fa el curs introductori, un altre, a més, assignatures de filosofia, i els altres dos algun dels cursos del bienni filosòfic. Tots tenen bones capacitats per a l’estudi:
mostren interés; aprofiten el temps; miren d’aprendre;
i estan obtenint bons resultats acadèmics. Davant del
desafiament cultural que tenim, no n’hi ha prou que els
mossens del futurs siguin bons i piadosos, també han de
ser espavilats i preparats.

«Pregueu molt per ells i pels qui es plantegen ingressar al nostre seminari!»
Els caps de setmana estudien, treballen —per a col·
laborar econòmicament amb la seva formació— i participen en activitats pastorals, especialment aquelles que
els poden ser més formatives. També ajuden a les convivències del Seminari Menor en Família i a les trobades
de la delegació de vocacions. Més endavant, els enviarem a passar els caps de setmana a alguna parròquia per
a completar aquesta formació pastoral. De moment, es
preparen assistint a cursos i simposis sobre la conversió
pastoral de les parròquies, perquè ells ja no podran ser
preveres de manteniment, o estan disposats a ser homes
de frontera, itinerants, engendradors de comunitats, o
més tard o més d’hora no sabran què fer. No els estem
preparant per a tapar forats sinó per a reformar el nostre model pastoral.
Pregueu molt per ells i pels qui es plantegen ingressar
al nostre seminari! Us hi anirem ajudant amb notícies i
anuncis al full diocesà i a la pàgina web.
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