Glossa

Un seminari segons la visió diocesana
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Avui celebrem el Dia del Seminari: la jornada d’oració i de
col·laboració econòmica a favor de la formació dels futurs
sacerdots de la nostra diòcesi. El seminari ha de reformar-se a la llum de la visió diocesana. Les preguntes que
han de guiar aquesta renovació són: quina ha de ser la formació dels principals capdavanters de les comunitats parroquials evangelitzadores? Quina la dels que hauran d’anar
a engendrar de zero aquestes comunitats? Si els seminaristes no podran ser rectors d’una parròquia com sempre hem
vist, com hem de pensar el seminari per al ministeri que
hauran de dur a terme aquests nois d’aquí a uns anys?
El futur no serà anar a una parròquia a mantenir el poc
que quedi de catequesi infantil, de pastoral caritativa, de
visita als malalts i atenent, com fins ara, els que es morin
i els pocs que demanin batejar-se o casar-se. Si preparem
els seminaristes per a això, o no arribaran a ordenar-se o,
en quatres dies, cauran en una depressió o en una adicción davant del panorama que es trobaran —esglésies
buides i envellides, quatre famílies forasteres que demanen els sagraments de la iniciació cristiana sense cap
més interés que tenir la canalla batejada i amb la primera comunió feta—.

La tasca dels preveres del demà serà: promoure un petit
grup de deixebles missioners, un equip de laics ben evangelitzats; equipar-los per al primer anunci i per al discipulat;
i fer-los responsables de la comunitat que anirà creixent
perquè tothom desitgi, primer, ser deixeble i, poc a poc, ser
missioner. El prevere del demà ha de maldar perquè aquesta comunitat evangelitzadora no necessiti altra atenció sacerdotal que l’eucaristia del diumenge, el sagrament de la
reconciliació quinzenal, la predicació en cada encontre i el
guiatge dels responsables de la comunitat. Una comunitat,
per tant, capaç: sobretot d’evangelitzar i de fer-ho, també,
enterrant els seus difunts, visitant els seus malalts, atenent
els seus pobres i educant els seus infants i joves.
Aquesta manera d’exercir el ministeri, a l’estil dels primers apòstols, promptes a marxar a una altra parròquia
per a fundar una nova comunitat, demana una formació
diferent, demana un nou seminari que poc a poc hem
d’anar pensant i implementant.
Preguem perquè molts se sentin atrets per aquest model de ministeri sacerdotal i ajudeu-nos econòmicament a fer-ho possible!
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