Delegació Diocesana de Pastoral Vocacional

Sant Feliu de Llobregat, 11 de febrer de 2008

Benvolguts/des:
Rebeu una cordial salutació en Crist Bon Pastor. Abans de comunicar-vos algunes referències en
relació al Seminari i a la Delegació de Pastoral Vocacional, vull informar-vos que enguany LA
SOLEMNITAT DE SANT JOSEP, se celebrarà litúrgicament el dissabte 15 de març per
escaure’s el dia 19 de març, en dimarts Sant. Tots aquets canvis de dates, especialment les
relacionades a les festivitats tant assenyalades com la de Sant Josep, comporten un cert trasbals.
En relació amb aquesta celebració, he de tenir present d’altres que passo a detallar-vos:
-

-

Diumenge 9 de març, celebrarem EL DIA DEL SEMINARI, amb el lema: Si avui
escoltes la seva veu. Per a poder preparar aquesta jornada i sensibilitzar els diferents grups
de les nostres comunitats cristianes, us adjuntem el material corresponent. Aquest dia es farà
la col·lecta pel Seminari.
Dissabte 8 de març, es farà la Jornada de portes obertes del Seminari. De les 17 a les 19
h. n’hi haurà visites guiades amb els seminaristes; a les 20 h. l’Eucaristia i vetlla de pregària i
després un refrigeri.

Em permetreu uns suggeriments al voltant del dia del Seminari:
-

-

-

Per a la celebració litúrgica us convido a veure amb atenció el material que s’adjunta per a
decidir què fareu servir i com, pensant concretament en la celebració de l’Eucaristia de la
Solemnitat de Sant Josep i del dia del Seminari, però també en altres àmbits, com: pregàries
per a les reunions dels diferents grups parroquials, vetlla de pregària, etc.
Serà important pensar en alguna informació concreta sobre el Seminari i, concretament, dels
seminaristes de la nostra diòcesi que con sabeu, són cinc: Jordi Tres i Bosch, diaca; Agustí
Roig i Marcé, etapa diaconal; Francisco García Baca, Francesc Camón Gavín, Sándor
Benárik i Santiago Montoya Herrera, en el Seminari Menor.
Per a la catequesi. Incorporar alguna referència del Seminari amb l’ajut del material adjunt o
bé visitant el Web del Seminari de Barcelona (www.seminaribarcelona.net). Aquí, entre altres
referències, podeu trobar testimonis de seminaristes, estadístiques, etc. També al voltant de
la Festa de Sant Josep s’organitza una jornada de portes obertes del Seminari, és una bona
ocasió per a visitar-lo.

Sens dubte la pregària serà el primer objectiu en aquesta Jornada. Una pregària personal i
comunitària que hem de recordar i animar, demanant al Senyor el do de noves vocacions per a
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la nostra diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. El lema d’enguany en ajudarà: Si avui escoltes
la seva veu. Un lema, en sintonia amb el que anem treballant aquest curs, com a Objectiu
diocesà: La inspiració i la comunió que neixen d'escoltar LA PARAULA DE DÉU.
Amb la pregària us demano un altre esforç de sensibilització en l’aportació econòmica de la
col·lecta per al dia del Seminari.
En aquest marc vocacional ens alegrem i donam gràcies a Déu per l’ordenació diaconal d’en
Agustí Roig, el dia 2 de març a les 19 h. a la Catedral de Sant Llorenç. Preguem per ell, serà
una bona ocasió per a fer junts la nostra pregària per les vocacions.
Deixeu-me recordar-vos que si coneixeu algú que estigui fent el camí de discerniment de la seva
vocació o que se li pugui proposar fer aquest camí podeu comptar amb la nostra ajuda dirigintse a mi personalment (654 27 97 49), a la delegació, al nostre bisbat, o al mateix Seminari de
Barcelona. Podeu difondre l’adreça de correu electrònic: vocacional@bisbatsantfeliu.org.
Rebeu una cordial salutació en Crist Bon Pastor,

Joan-Pere Pulido Gutiérrez, prev.
Delegat diocesà de Pastoral Vocacional
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