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Apòstols per als joves
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Avui, vigília de Sant Josep, celebrem el Dia del Seminari. És la jornada en la qual ens recordem especialment
de pregar pels nois que es preparen per a ser mossens
i per aquells altres que encara no han sentit o no han
respost a la seva crida. També és el dia en què tots els
fidels som convocats a aportar diners generosament
perquè no manquin els mitjans materials que facin
possible llur formació.
El lema de la jornada d'enguany és: Apòstols per als joves.
No necessitem vocacions per a mantenir una escampada
de parròquies, totes amb poca i envellida concurrència.
Tampoc en necessitem per a fer activitats amb infants
que quan rebin els sagraments desapareguin igual com
han aparegut. Apòstols! Els futurs capellans, com he dit
en alguna altra ocasió, han de ser apòstols itinerants que
fundin comunitats vives i rejovenides. Dedicats a l’oració,
a la predicació querigmàtica i als signes poderosos que
provoquin conversions. Exactament com feia sant Pau.
Capaços d'iniciar en les primeres passes del coneixement i del seguiment de Jesús i d'organitzar comunitats
vives missioneres i acollidores. Comunitats que s'alegrin
quan l'apòstol les visita per a guiar-los en les grans decisions, santificar-los amb els sagraments i ensenyar-los
amb la predicació.
Per als joves! Els infants i els adolescents certament són
el futur però no faran un procés de fe i no arribaran a una
fe madura si no pertanyen a una família que visqui en una
comunitat com aquesta. Així, doncs, "per als joves", amb
realisme, als nostres pobles i viles, vol dir per a aquells
joves-adults de 25 a 35 anys que, casats o aparellats, viuen i treballen en el nostre territori. Els futurs capellans
han de ser apòstols sobretot per a aquesta generació i a
través d'ella per als seus fills.
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És per tot això, que tinc un gran interès que els nostres
seminaristes i els que Déu ens donarà, d'aquí o d'on sigui,
tinguin una profunda formació espiritual i intel·lectual,
una sòlida i delicada formació humana. És per tot això
que vull, a més, que participin i coneguin tantes iniciatives i formacions que aquests darrers anys ens obren a
una pastoral missionera, engendradora de comunitats
vives i joves.
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