
 

DIA DEL SEMINARI. PASTORS MISSIONERS 

És un goig tornar-me a adreçar a la gent de Guissona, on vaig iniciar la meva vida sacerdotal, i 
d’on guardo tanta estima i bon record.  Com alguns recordareu, vaig haver de canviar de tasca 
quan se’m va encomanar de dedicar-me al Seminari Diocesà d’Urgell i, un any després, també 
al Seminari Interdiocesà de Catalunya, on es formen els seminaristes de 7 diòcesis catalanes. 

És aquí on dedico ara la majoria del meu temps, fora de la nostra diòcesi, a Barcelona, dedicat 
a aquests nois que es preparen per a ser els capellans del futur que, com sabeu, no n’hi ha en 
un nombre suficient. 

És per això que, el Dia del Seminari que ara celebrarem, 
també voldríem que fos un dia de reflexió per part de totes 
les nostres famílies i comunitats. D’elles sorgeix la vida 
cristiana. No ens cal molt d’esforç per adonar-nos que la 
manca de vocacions és proporcional a la manca de vida 
cristiana que hi ha al nostre entorn. Sobretot quan posem la 
mirada en els nostres joves. No pas perquè ells en siguin 
responsables d’això. Canvien els temps i les mentalitats, 
això sí, però els joves segueixen sent persones entusiastes, 
idealistes, apassionades, no es conformen amb poc,  
desitgen una vida millor. 
El que podem preguntar-nos és si nosaltres ens ho creiem prou que Jesús pot saciar el cor de 
tota persona, també el d’una persona jove. També el nostre. Ara per Quaresma escoltem 
l’Evangeli de la dona samaritana, Jesús sacia la seva set, el seu anhel, és la resposta a les 
seves inquietuds més fondes. I la vocació cristiana neix d’aquest descobrir com d’ important és 
Jesús per a la meva vida i la de tota persona.  

Quan parlem de vocació cristiana, no ens referim només a voler fer-se capellà o entrar a la vida 
consagrada. La vocació és voler ser cristià en la societat, en la feina, en el matrimoni, en la 
política, en tots els àmbits de la vida. D’aquí neix també, en alguns, la crida al sacerdoci. La 
manca de vocacions al Seminari prové doncs de la manca de vocacions cristianes en tots els 
àmbits de la vida. Estem cada dia més mancats de presència cristiana en la nostra societat, en 
el nostre país.  

Aquí sí podem fer-hi tots alguna cosa. Començant pel nostre entorn més proper: família, 
parròquia. Mirar només les mancances de sacerdots seria com començar la casa per la teulada, 
i és mantenir una mirada massa clericalitzada. Els seminaristes, els sacerdots, sorgeixen de 
llars autènticament cristianes, de parròquies vives i il·lusionades, d’entrar en contacte amb 
persones concretes que els han transmès un bon testimoni de vida i de fe. Desvetllem doncs la 
nostra pròpia vocació cristiana, i posem-la al servei de l’ Església i de la societat, que ens hi 
ajudi aquest temps de conversió, d’atansament a Jesús, que és la Quaresma.  

I us demano la vostra pregària. Per aquests 4 nois que tenim actualment en el nostre Seminari 
d’Urgell, així com perquè n’hi hagi d’altres que sentin la crida i responguin generosament a ella, 
per dedicar-se, en cos i ànima, a la seva gent.  

     Mn Gabriel Casanovas. 
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SOPAR DE LA FAM 

Com ja es va informar, aquest any es va anul·lar 
aquest Sopar com a mesura preventiva  del 
Coronavirus que va afectant a nacions, poblacions i 
persones ben concretes. Ha tingut, amb tot, una 
bona comprensió per part de la població. L’equip de 
Mans Unides ho tenien tot preparat i cal agrair la 
seva disponibilitat a totes les voluntàries que hi 
col·laboraven. Un cop coneguda la decisió per part 
de la directiva de la Residència ens reunirem i 
decidirem per unanimitat anul·lar aquest Sopar. 

Fer-lo un altre dia ho consideràvem difícil ja que comporta buscar un nou local, disponibilitat de 
l’actuació de dansa de l’Escola de Dansa Montse Esteve, tenir el material adequat per fer els 
entrepans (com a la Residència és difícil trobar-ho), megafonia, taules, Bingo....  

Tiquets del Sopar: s’han col·locat cartells en els diferents establiments que els venien oferint 
la possibilitat de qui vulgui recuperar el seu import pot demanar-ho en aquest lloc; del contrari, 
els diners aniran igualment per al Projecte de Mans Unides d’aquest any. 

ESMORZAR DE LA FAM 

Aquest si que el vam realitzar a tots els centres educatius de la 
vila. En el proper Full en presentarem els comptes. També el 
romanent dels tiquets del Sopar que no s’hagin retirat i queden 
pel Projecte de Mans Unides. 

DIALEGS 

Aquest proper dimarts, dia 17, estava anunciada aquesta 
conferència per part de Josep Oton. Degut a les  mesures que 
han estat adoptades per l’expansió  del virus COVID-19 la 
Comissió del Consell de Pastoral suspèn i ajorna aquesta 
conferència que, en principi es trasllada, després d’haver parlar 
amb el conferenciant, el dia 21 d’octubre. 

 

 

 

 

 
 

INTENCIONS DE MISSES DEL 16 – 22  DE MARÇ 

    Dilluns Càndia Ribera Santacreu 
    Dimarts Acció de Gràcies   

Dimecres  Joaquima Montserrat, religiosa 
Dijous  Domingo Sangés, sacerdot;  Josep Sangés i Trinitat Brescó 
Divendres  Família Condal 
Dissabte  Josep Ribalta i Pepita Morros 
Diumenge  Família Escasany 

INSCRIPCIONS A LES COLÒNIES DE BASTANIST 
 

El proper divendres, dia 20, es feien les inscripcions dels nois i noies que vulguin 
participar a les Colònies d’aquest estiu a Bastanist. Cal fer-les via online: a través del 
gesplai. Amb tot es redactarà un mail i s’enviarà. 
 



 


