


Sant Feliu de Llobregat, 16 de febrer de 2016
Benvolguts,
Amb la present us informo de diferents assumptes relacionats amb El Dia del
Seminari, que celebrarem diumenge 13 de març i amb el lema: “Enviats a
reconciliar”.
“Mai no em cansaré d'insistir que els confessors siguin un veritable signe de la
misericòrdia del Pare. Ser confessors no s'improvisa. Se n'arriba a ser-ho quan,
primer que res, ens fem nosaltres penitents a la recerca de perdó. No oblidem mai
que ser confessors significa participar de la mateixa missió de Jesús i ser signe concret
de la continuïtat d'un amor diví que perdona i que salva. Cadascun de nosaltres ha
rebut el do de l'Esperit Sant per al perdó dels pecats, en som responsables. Cap de
nosaltres no és amo del Sagrament, sinó un fidel servidor del perdó de Déu. Cada
confessor haurà d'acollir als fidels com el pare en la paràbola del fill pròdig: un pare
que corre a l’encontre del fill malgrat que hagi dilapidat els seus béns. Els confessors
són cridats a abraçar aquest fill penedit que torna a casa i a manifestar l'alegria per
haver-lo trobat. No es cansaran de sortir a l'encontre tampoc de l'altre fill que es va
quedar fora, incapaç d'alegrar-se, per explicar-li que el seu judici sever és injust i no té
cap sentit davant la misericòrdia del Pare que no coneix límits. No faran preguntes
impertinents, sinó que com el pare de la paràbola interrompran el discurs preparat
pel fill pròdig, perquè seran capaços de percebre en el cor de cada penitent la
invocació d'ajuda i la súplica de perdó. En fi, els confessors són cridats a ser sempre,
arreu, en cada situació i malgrat tot, el signe de la primacia de la misericòrdia”.
(Cf Papa Francesc, Misericordiae vultus, 17)

A continuació trobareu diferents informacions:
1. Material del Dia del Seminari. En aquesta tramesa us adjuntem el material
per a la celebració del Dia de Seminari: cartells, estampes amb l’oració per al
Dia del Seminari i sobres per a la col·lecta. Per correu electrònic i al Web de la
Delegació de Pastoral Vocacional trobareu altres materials que us poden
ajudar per a concretar les pregàries, catequesis i homilies que es presentaran
al voltant d’aquesta Jornada.
2. Col·lecta del Seminari. La Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat ha de fer front a
les despeses de la formació dels nostres seminaristes i d’altres relacionades.
Segons la nova normativa SEPA, la col·lecta del Dia del Seminari s’ha
d’ingressar amb el codi IBAN, en un dels comptes següents:



Banc Sabadell:
La Caixa:

ES72 0081 1604 7500 0103 2506
ES43 2100 0072 6002 0053 2809





3. Informacions de la Delegació de Pastoral Vocacional.
 Seminaristes. Donem gràcies a Déu pel do de la vocació a la nostra Diòcesi.
Els sis seminaristes que estan fent el procés de formació al Seminari
Conciliar de Barcelona i col·laborant en alguna de les nostres parròquies,
són:
-

Mario Pardo, Parròquia de Sant Joan de Viladecans.
Jordi Mondragón, Parròquia de Sant Vicenç Màrtir de Sant Vicenç
dels Horts.
Javier Ojeda, Catedral-Parròquia de Sant Llorenç de Sant Feliu de
Llobregat.
Xavier Montané, Parròquia de Sant Pere i Sant Pau del Prat de
Llobregat.
Joan Francesc Cortès, Parròquia de Santa Maria d’Olesa de
Montserrat.
Samuel Gutiérrez, Parròquia de Sant Joan Baptista de Sant Feliu de
Llobregat.

 Pregària per les vocacions. Com ja sabeu la Delegació diocesana de
Pastoral Vocacional organitza tots els darrers dijous de mes, a la Capella de
la Casa de l’Església, una vetlla de pregària vocacional. Sou convidats a
participar-hi. La propera pregària està programada pel dia 25 de febrer, a
les 19 h.
 Trobada diocesana d’escolans. Un cop més els seminaristes ens oferiran
una trobada pels escolans que fan aquest servei en les celebracions de les
nostres parròquies. Rebreu la informació oportuna i us demanem que
animeu als vostres escolans a participar-hi.
Units en la pregària per les vocacions, us saluda,

Joan Pere Pulido Gutiérrez, Pvre.
Delegat diocesà de Pastoral Vocacional

