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DIA  DEL  SEMINARI  
 
 

Aquest títol és còpia dels que s’acostumen a designar per d’altres causes en el calendari: Dia de la 
pau; dia dels drets humans; dia de la dona; dia del pare; dia de la immigració.... 
 
Però l’important no és la designació, sinó la causa. En el present cas i, com ja sabeu, es tracta de 
fer sensibles les nostres comunitats parroquials i tota l’Església en general del nostre país que, 
aquest diumenge dia 20 de Març tinguem present la institució del Seminari com a mitjà que és, per 
a la preparació dels qui han fet l’opció per a ser preveres pel servei del Poble de Déu enmig del 
nostre món d’avui. Servei que es concreta en predicar l’evangeli de Jesús, convocar i reunir els qui 
vulguin formar part de l’Església de Jesús i celebrar junts la fe comuna amb els sagraments. 
I tot això viscut enmig del món com a testimonis de Jesucrist, enviats per Ell per a construir el 
Regne de Déu, i com a col·laboradors del Bisbe que és el cap de l’Església diocesana i successor 
dels apòstols. 
 
És un dia en el que ressaltem tres aspectes
Un, que és el de fer present, que tota comunitat eclesial, també la família, ha d’estar atenta per si 
algun dels seus membres demana preparar-se per a prevere, o proposar-ho a algú, si és que es 
donen les aptituds que siguin indici positiu per a ser-se, evitant de posar “pals a la rodes” a qui hagi 
demanat entrar en el Seminari  . També ha de ser un: ¡alerta!, a cada prevere, per si es dóna algun 
candidat en les comunitats o grups de pastoral. 

: 

 
Un altre aspecte important, és el de ser sensibles i seriosos per a respondre al que Jesús ens 
demana en l’evangeli: “Els sembrats són molts i pocs els jornalers; demaneu a l’amo dels sembrats 
que hi enviï jornalers”. I així la pregària insistent fa força, no perquè hàgim de recordar a Déu que 
estem mancats de pastors en l’Església, sinó perquè, si som sincers en que tota pregària 
pressuposa una actitud conseqüent amb el que es demana, pot crear un ambient propici en la vida 
familiar i parroquial per a suscitar vocacions al presbiterat. 
 

I el tercer aspecte, és que la institució Seminari no l’han de sostenir només els qui allà hi 
resideixen i estudien. Llurs famílies i benefactors ja fan la seva substanciosa aportació, però cal 
que sigui tota la comunitat diocesana la que aporti la seva col·laboració per a sosteniment de 
l’entitat Seminari amb tot el que aquest suposa i pugui oferir un bon servei, en tots els camps, als 
qui allà es preparen per a ser, un dia, servidors dels germans en el camí de l’edificació del Regne 
de Déu, segons els valors de l’evangeli. 
 
Ens hem de preocupar i pregar perquè sorgeixin vocacions entre nosaltres i d’entre els nostres, 
perquè Jesucrist sigui més conegut, estimat i celebrat.                                 Mn Joaquim Rius                                                                          

 
 
 

 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:  Mt 17,1-9 

¿Quién dijo que la Cuaresma es un tiempo más bien triste, dedicado a la introspección, al examen 
de conciencia, a mirar y valorar nuestras faltas, para convertirnos? Al segundo domingo, Jesús nos 
invita a hacer un alto en el camino, a acompañarle hasta una montala alta y a ver como se 
transfigura ante nosotros, su rostro como el sol, sus vestidos blancos como la luz. Tan 
impresionante debió ser aquella situación que Pedro no se le ocurrió más que decir: “¡Qué bien se 
está aquí!” Y luego añadió aquello de hacer tres tiendas.. 

Hay un detalle importante. Todo sucedió en una montaña alta. Allí subieron Pedro, Santiago y Juan 
acompañando a Jesús. Y de allí tuvieron que bajar. Porque la vida sucede en el llano, abajo, en el 

camino de la vida. De alguna manera, la vida es más larga, más duradera en el tiempo, que la 
transfiguración. Jesús es sobre todo el maestro que les lleva hacia Jerusalén. Porque sí, todo 
sucede en el camino hacia Jerusalén. Allí va a haber otra transfiguración relativamente distinta. 

En la vida de Jesús, a estas alturas, ya han pasado muchas cosas. Los que le seguían, los que le 
escuchaban, pensaban que tenían delante al libertador de Israel, el libertador de todas las 
opresiones, el que iba a poner fin a todos los sufrimientos y esclavitudes. Pero en un momento 
determinado muchos dejan de seguirle. El grupo de los discípulos se queda reducido a la mínima 
expresión. Para ser sinceros, ni siquiera están muy seguros de por qué siguen con él.. Hasta el 
mismo camino de Galilea a Jerusalén está en cuesta. En el medio de ese camino se produce la 
transfiguración. Es una experiencia tan impactante que Pedro desea quedarse allí para siempre. 

Pero Jesús es tozudo. Sabía que tenía que terminar lo que había empezado y que no hay Pascua 
de Resurrección sin antes pasar por el sufrimiento, por el dolor, por la muerte. El Reino es de los 
esforzados. Y Jesús se va a dejar la piel para cumplir la voluntad de su Padre. 

Quizá por eso, en medio del camino de Galilea a Jerusalén, los invitó a subir con él a aquella 
montaña alta y les adelantó un poco de la gloria del cielo. 

Quizá por eso cada vez que hacemos fraternidad experimentamos un poco la transfiguración, 
conocemos la esperanza a la que Dios nos llama. Saboreamos por anticipado el banquete del 
Reino. Y luego, seguimos caminando con renovado entusiasmo. 


+ INTENCIONS DE MISSA: 

  

DISSABTE:19 20h Paco Larrull. 
DIUMENGE:20 11h    

13h. 
 
Difunts Família Junquera-Ezquerra. 

DILLUNS:21 20h. Mª Luz Menduiña.(Religiosa) 
DIMARTS:22 20h.  
DIMECRES:23 20h. Núria Gaig. 
DIJOUS:24 20h Ferran Tost; Joan Vila Casas. 
DIVENDRES:25 20h Rosa Codina Vda, Bertran (funeral); Maria Prior 
DISSABTE:26 20h Difunts Família Sans-Rosell. 
DIUMENGE:27                     11h 

13h. 
 
Acció de Gràcies. 

 



 
+ REUNIONS 
DIVENDRES 25, a les 12h preveres de l’arxiprestat, a St.Just. 
                            De 17h. a 19’30h coordinadors(res) de Càritas de  
                            tot el bisbat, a la Casa de l’Església, a St Feliu. 
 
 
+ CURSET BÍBLIC 
Aquest divendres es farà l’última conferència. Però el professor està obert a continuar, en dates 
properes, a fer alguna sessió més. 
 
 
+ PREGÀRIA DE VESPRES A LA MISSA DIÀRIA 
Durant la quaresma es fa aquesta pregària amb els salms, unida a la celebració de 
l’eucaristia. 
 
 
 
+ VIA-CRUCIS 
 

 
 

+Diumenge vinent dia 27 el Via-Crucis a Montserrat, al camí dels 
Degotalls.  
Ja podeu fer la inscripció per l’autocar. Sempre que hi hagin les places 
suficients. 
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