"Arrelats i edificats en
Crist, ferms en la fe"

(Col 2, 7)

Editorial

Crònica

Temps de comunió
Aquest últim trimestre hi ha
hagut un esdeveniment eclesial
de primera magnitud: es tracta
de la beatificació del papa Joan
Pau II. La immensa multitud de
pelegrins que van arribar a
Roma per a aquesta celebració
són una prova de fins a quin
punt el predecessor de Benet
XVI va transformar la vida de
moltes persones. També un grup
de seminaristes que érem a
Roma de pelegrinatge vam tenir
el goig de participar en aquest
esdeveniment. Joan Pau II
continua convidant-nos a fer
arribar l’Evangeli al cor de la
gent del nostre temps i,
sobretot, als joves, amb una
“actitud oberta, inclusivista,
cracoviana, en el sentit d’un
esperit d’unitat que respecta i
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acull en ell mateix la multiplicitat,”
tal com ens va indicar el cardenal
Ruini en la seva conferència a
Barcelona sobre el papa beat.
I aquest estiu també tindrà lloc la
Jornada Mundial de la Joventut a
Madrid. Serà un moment per a
viure com la fe en Jesucrist és
capaç de moure els joves i de
donar-los esperança. Aquesta
iniciativa, promoguda per Joan Pau
II, continua essent una eina
importantíssima d’evangelització
per als joves. També els
seminaristes hi participarem,
majoritàriament, amb els joves de
les respectives parròquies. De ben
segur que serà una experiència
intensa de comunió eclesial. I
esperem que ho sigui també de
desvetllament vocacional, com ho
ha estat en les anteriors Jornades.
Per als seminaristes, aquestes
oportunitats de ser a prop del qui
és el vèrtex de la comunió
eclesial, el papa, els ajuden a
esdevenir
ells
mateixos
instruments de comunió en
l’Església allà on són, en ordre al
que hauran de ser quan arribin a
ser ordenats i siguin constituïts
ministres de comunió. Alhora,
poden viure com, per a l’Església,
la pastoral juvenil no és una
pastoral més, sinó que és una
pastoral prioritària.
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Mn. Josep M. Turull
Rector

Segueix-nos de més a prop al Facebook, on trobaràs totes
les activitats que fem d’una manera més immediata. Ens hi
trobaràs posant “Seminari Conciliar de Barcelona”.
T’esperem al Portal Obert del Facebook!!!

MARÇ
El dia 9, dimecres de Cendra, tinguérem una xerrada quaresmal del Sr.
Rector i tot seguit la missa amb la
imposició de la cendra a la capella del
Seminari.
El dia 19 al matí assistírem a
l’ordenació presbiteral de Mn Francisco
Garcia a Sant Feliu, a la tarda a la
Sagrada Família vàrem assistir a les
ordenacions presbiterals dels nostres
companys Mn. José Fernando Campoverde, Mn. Josep Rodríguez i Mn.
Ramon Santos.
El dia 21 tinguérem la trobada de
seminaristes de Catalunya amb motiu
del dia del Seminari, hi hagué el popu-

Campionat Futbol Sant Josep

lar torneig de futbol que guanyà el
Seminari de Barcelona.
El dia 23, sant Josep Oriol, Mn. José
Fernando Campoverde presidí la seva
primera missa al Seminari.
Els dies 25 i 26 anàrem de recés a
Rubí. El dia 27 alguns seminaristes
participaren de l’eucaristia a la Sagrada
Família amb motiu de la Missa per la
vida.
ABRIL
El dia 1 Mn. Francisco Garcia Baca va
celebrar la seva primera missa al Seminari. El dia 4 fou Mn. Ramon Santos qui
hi celebrà la seva primera missa.
El dia 9 assistírem a la trobada
d’escolans que enguany es va celebrar
a la Sagrada Família. El dia 14 tinguérem la celebració penitencial.
El dia 15 finalitzaren les classes i
marxàrem de recés a Tartera fins al
dilluns dia 18.
El dia 19 i 20 celebràrem la missa
crismal de Barcelona i Sant Feliu
respectivament. Els alumnes de propedèutic, 1r i 2n visquérem la Setmana
Santa al Seminari per a poder
col·laborar a les nostres respectives

Sl VOLEU COL·LABORAR AMB UN DONATIU, PODEU FER-HO AL COMPTE CORRENT

2100-1047-91-0200096265
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1er Premi Campionat Futbol S. Josep

Recés de Rubí

Per Sant Ramon

Sant Vicenç de Sarrià els companys
Josep Teixidó i Eduard Puig van rebre el
ministeri d’acòlits enn José Luis Hernández, Santi Cuquerella, Sergi Sicília i
Carles Ballbé reberen en la mateixa
celebració el ministeri de lectors.
JUNY
El dia 1 assistírem a la sessió acadèmica entorn del beat Joan Pau II, que
comptà amb la participació del Cardenal
Via Crucis en el Recés de Setmana Santa

En el Recés de Rubí

catedrals.
Del 26 a l’1 de maig, els alumnes de 3r,
4t i 5è van anar de pelegrinatge a
Roma i hi van assistir a la beatificació
del papa Joan Pau II.
MAIG
El dia 2 celebràrem la solemnitat de la
Mare de Déu de Montserrat i el Sr.
bisbe de Sant Feliu presidí la missa al
Seminari.
El dia 12 assistírem a la missa d’Acció
de gràcies per la beatificació de Joan
Pau II a la catedral de Barcelona.
Els dies 12 i 13, la Facultat organitzà un
simposi internacional sobre el gnosticisme.
El dia 19 assistírem a la presentació del
llibre, de Benet XVI, Jesús de Natzaret
(II) a càrrec de l’Arquebisbe Lluís Ladaria.
Els dies 27 i 28 anàrem de recés a
Rubí; el predicador fou Mn. Josep A.
Arenas.
El dia 30, festa del beat Pere Tarrés, a

Sr. Arquebisbe Lluís Ladaria

Sr. Cardenal Camillo Ruini

Camilo Ruini.
El dia 9 el nostre company Felio Vilarrubias fou admès als ordes, pas previ a
l’ordenació diaconal, en el marc de la
celebració de final de curs, presidida
pel Cardenal Lluís Martínez Sistach i
amb la presència del Bisbe Agustí
Cortés.
Festa de Sant Josep al Seminari de Terrassa

Passejada per Sant Ramon el Dissabte Sant
99
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Pelegrinatge pasqual a Roma
En la setmana de l’octava de Pasqua d'enguany,
tornant a les bones tradicions, vam peregrinar a Roma
els seminaristes dels cursos superiors de Barcelona i
Sant Feliu de Llobregat, acompanyats pels nostres
formadors. No hi anàvem de viatge, més aviat
pelegrinàvem a les tombes dels sants apòstols Pere i
Pau, amb l’objectiu de confirmar la nostra fe i
d’enfortir la nostra vocació sacerdotal. Van ser uns dies
carregats d’experiències inoblidables, inculturació
saludable i una convicció reeixida de sentir-se Església.
No podem oblidar que vam riure com mai i, gràcies a
Déu, vam poder gaudir d'uns jorns de germanor
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irrepetibles. El nostre pelegrinatge va servir per a afermar-nos
més en el camí de seguiment de Jesucrist, com a futurs preveres,
i encarnar-nos en el testimoni dels primers cristians que vivien la
seva fe al màxim i van ser testimonis autèntics de Jesús. Vam
aprendre’n molt i, encara que semblés que haguéssim visitat
totes les esglésies de Roma..., Ars longa, vita brevis. No podem
deixar de donar gràcies a Déu per aquests dies carregats de
gràcies i, des de Roma, vam encomanar-nos, àrduament, als
estimats benefactors del nostre Seminari Conciliar, ja que, sense
el seu preuat suport, no hauria estat possible. Els darrers dies
de la nostra estada a Roma van romandre marcats per la vigília
de pregària per la beatificació de Joan Pau II, a la qual vam assistir
l’endemà, i, des d’ara, ens encomanem, per intercessió del nou beat, a
la Mare de Déu perquè siguem fidels i sants sacerdots segons el cor
del Bon Pastor.

Felio Vilarrubias
5è Teologia

99

portalobert 5

Ordes Menors
Institució de Lectors i Acòlits amb el Beat Pere Tarrés
El Sr. cardenal arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach,
va instituir lectors Carles Ballbé Sala, Santiago
Cuquerella Llauradó, José Luis Hernández Amaya i
Sergi Sicília Sansi; i, acòlits, Eduard Puig Casas i
Josep Teixidó Cuenca. Tots són membres del nostre
Seminari. En Sergi Sicília és del bisbat de Sant Feliu
de Llobregat i, els altres, de l’arquebisbat de
Barcelona.
Va ser en l’Eucaristia celebrada a la parròquia
de Sant Vicenç del barceloní barri de Sarrià el
dilluns dia 30 de maig del 2011, a 2/4 de 8 del
vespre, en la festa del beat Pere Tarrés i Claret.
És en aquesta església, on reposen, precisament,
les seves despulles.
Fou una celebració familiar, diocesana i de festa
i joia i, tal com diu el verset dels goigs dedicats
al beat:
”Agermanats, donem lloança al benaurat Pere
Tarrés”.

Ordenacions
Sant Feliu de Llobregat
Es pot ser feliç essent prevere?
Rotundament, SÍ! I a desdir! Si
Jesús no en tenia prou a fer-me
feliç durant el camí cap al
sacerdoci, ara, a dos mesos de la
meva ordenació presbiteral, en
dono fe, de veure’m beneït per
Déu amb el do de l’Esperit Sant,
l’únic que dóna pau, joia, alegria
i força. I tu, que sospites que Déu
et crida, ¿què esperes a
confiar-te a una de les més grans
benediccions amb què Déu pot
fer-te feliç, tot fent-te ministre
de Jesús? Molt sovint ens ho deia
el nostre estimat beat Joan Pau
II. Em faig ressò de la seva veu i
t’ho
repeteixo
convençut:NO
TINGUIS POR!
Mn. Francisco García Baca
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Ordenacions

Barcelona

Només fa dos mesos d’aquell joiós dia a la Sagrada Família
en què vaig ser ordenat prevere. Tot ha anat tan de pressa...
els estudis, la preparació prèvia a l’ordenació... i tinc la
sensació que fa molt temps que em van ordenar, tot ha
estat un instant. Deia el dia de l’ordenació quan donava
gràcies al Sr. Cardenal i dirigint-me als joves: “Realment
val la pena, val molt la pena” i no trobo a faltar res de tot
el que he deixat enrere ni de les il·lusions de futur que
tenia abans. Ara, estic molt content perquè tinc la certesa
-constatada- que hi he sortit guanyant, gaudeixo la
sensació de satisfacció per aquest camí que vaig emprendre
que també em genera una sensació de plenitud. Si a algú li
agraden les sensacions fortes, que no s’ho pensi: aquí, l’una
rere l’altra. No deixo de donar gràcies a Déu constantment.
Mn. Ramon Santos Iriarte
L’Ordenació
El dia de l’ordenació sacerdotal el vaig viure amb molta
il·lusió. Tots els anys del Seminari, sempre veia molt de
lluny això de l’ordenació, però, quan en va arribar el dia,
vaig prendre consciència que em deixava de pertànyer a mi
mateix per a abandonar-me a Aquell qui ha donat sentit
ple a tota la meva vida, Crist que es fa present enmig de la
l’Església, enmig del seu poble. Per això, adquireix sentit el
lliurament ple als germans. Ara, que començo el meu
ministeri com a capellà, puc dir-ho amb plena convicció:
cal estar atent a la veu del Senyor i respondre-li
generosament. Ell es fa present en les celebracions dels
sagraments, quan ajudem les persones que més ho
necessiten... Per això, té sentit donar-se als altres ja que
Ell és viu i present i dóna sentit a tot el que faig.
Mn. José Fernando Campoverde Campoverde
PERSONA CONSAGRADA A DÉU
És evident que es produeixen molts canvis, ja res no és
igual que abans: d’una banda, és un moment molt especial
pel que fa a l’entusiasme en el servei, en tot allò que has
de fer, la frescor de l’inici; de l’altra, el sentit de la gran
responsabilitat que acceptes com a persona “consagrada” a
Déu. En el moment de les lletanies, mentre s’implora la
gràcia de Déu, prens consciència que, malgrat tota la teva
petitesa, estirat a terra repeteixes: “aquí em teniu, Déu
meu, vull fer la vostra voluntat” i sents una resposta, la del
signe de la imposició de les mans: “Tu em pertanys” ja que
et trobes sota la protecció del meu amor, com si Déu mateix
m’hagués imposat les mans. Res no pot ser igual que abans:
les promeses, la imposició de les mans, la consagració, la
unció de les mans i l’ofrena del poble per presentar a Déu.
M’he deixat prendre per Déu, que em condueix pel seu
camí.
Mn. Josep Rodríguez i Fernández
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Per què...?
Per què hem de llegir la lectura de l’Èxode
en la vetlla pasqual?
Tinc un dubte que fa temps que em ronda pel cap, ara que hem passat
la Setmana Santa: Per què hem de llegir la lectura de l’Èxode en la
vetlla pasqual, per què aquesta imatge d’un Déu que mata els egipcis és
dolenta, no entenc que parli d’un Déu violent.

Aquesta pregunta ens l’hem feta molts cops, però és que el missatge de fons
d’aquesta bella lectura de l’Èxode no és pas la d’un Déu “dolent” i que no té
pietat perquè mata els egipcis. Aquest fragment de l’Èxode és cabdal en la litúrgia
de la vetlla pasqual perquè narra l’alliberament del poble d’Israel “el poble escollit
per Déu” de les mans del faraó d’Egipte, que mantenia Israel sota el jou de
l’esclavatge. Déu escolta el clam del seu poble i l’allibera, fent-lo passar pel mar
Roig, tot essent guiat per la columna de foc “simbolitzat en la nostra litúrgia pel
ciri pasqual que crema amb el foc nou”. El pas pel mar Roig simbolitza el baptisme,
que purifica i regenera. És el pas de la mort a la vida, de l’antiga a la nova
creació. El mar Roig “com diu l’oració col·lecta d’aquesta lectura” simbolitza la font
baptismal en la qual som submergits perquè, tot “morint”, podem arribar a ser
homes nous, fills de Déu per Jesucrist. En definitiva, simbolitza aquest néixer de
nou, de renéixer pel baptisme. Sense aquest relat de la pasqua jueva no podem
entendre pas la nostra pasqua cristiana.

Josep Teixidó Cuenca
4t Teologia

Per què cal confessar-se avui?
Avui més que mai, vivim en una societat molt necessitada de perdó i
és per això, que la confessió cal entendre-la com un gran acte
d’amor. Confessar-se és una de les maneres més boniques de dir a
algú que l’estimes, perquè, en anar-lo a buscar i reconèixer que el
que ell em dóna a mi m’importa, l’altre se sent apreciat, valorat i
enaltit i, per tant, quan parlem de la confessió sacramental, tenim
una manera d’enaltir Déu i de fer-li entendre que Ell és el més valuós
que tenim.
La confessió és la manera que Déu té de demostrar-nos que ens estima per
nosaltres mateixos, no pel que fem. I, en acollir la nostra petició de perdó, ens
restitueix la dignitat que posseïm davant la seva mirada, perquè ens retorna la
bellesa original davant d’Ell. Per això, el perdó només es pot encabir i entendre dins la
lògica de l’amor i, com que la finalitat del perdó és aquesta comunió interpersonal, la
unió mútua, la pertinença de l’un a l’altre, tot això fa que el mal, que era el que ens
separava, quedi aniquilat. És el gran instrument que Déu té per a destruir el mal. Per
això, després de la Resurrecció, quan Jesús s’apareix als apòstols, la primera vegada,
els alena l’Esperit Sant i els diu: “A qui perdoneu els pecats, els seran perdonats”. El
perdó és el fruit de la creu.
Si, de veritat, creiem que Déu és el més important per a nosaltres, l’estimem i
volem el seu voler, l’únic que hem de fer és acudir, amb humilitat i sinceritat, a la
confessió quan sigui necessari, amb l’esperança d’aquell qui sap que Déu sempre el
perdonarà.
Per això, en la confessió freqüent, renovem la nostra fidelitat segellada
Eduard Puig
amb un acte d’amor i misericòrdia.
4t Teologia
8 portalobert
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Seminari Menor
Arrelats en Crist

“Arrelats en Crist, ferms en la fe” serà el lema de
la trobada mundial de joves amb el papa aquest
agost del 2011. Aquesta és la inspiració de la
campanya d’aquest any per a les convivències
d’escolans d’aquest estiu, les quals s’adrecen a
nois d’entre 10 i 18 anys que col·laboren a la
parròquia, o nois que fan pensar en un possible
germen de llavor vocacional.
Com ja sabeu, des del Seminari menor anem
organitzant, al llarg del curs, activitats que
ajudin els nois d’aquest temps a descobrir i
valorar la vocació sacerdotal.
Un acte que va ser tot un èxit per la gran assistència fou la trobada d’escolans, on més d’un
centenar de nois i noies van descobrir el temple
de la Sagrada Família i el geni de Gaudí.
Us demanem que no deixeu de pregar per les
vocacions i que, si coneixeu algun noi amb
inquietud vocacional, el convideu a les nostres
convivències d’escolans, que seran del 4 al 7 de
juliol a Sant Privat d’en Bas (la Garrotxa).
Per a tenir-ne més informació:
www.seminaribarcelona.net, o bé truqueu al
93 454 16 00

Mn. David Álvarez
Formador del Seminari Menor
99
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Història
El Seminari fins avui

Hem vist les diverses etapes de la vida al
Seminari. Avui, en acabar aquesta secció, és un
bon moment per a reviure els darrers anys de la
casa, que ha viscut una gran transformació i
millora. La restauració de les diverses residències
(primer, Sant Josep Oriol; després, Sant Josep de
la Muntanya), de la capella, dels claustres i,
darrerament, de la residència del Seminari menor
i de la Biblioteca, entre d’altres reformes
internes, ha anat forjant un edifici històric i
adaptat als nous temps. No cal dir que
l’enderrocament dels antics murs amb la
posterior construcció dels diversos jardins de
l’entorn de la casa ha obert l’edifici a la ciutat.
A nivell intern, s’han viscut amb alegria molts
moments especials: la beatificació del qui fou
rector d’aquesta casa, Mn. Josep Maria Peris, la
de Mn. Pere Tarrés, la del seminarista Josep Casas
Ros i, fa ben poc, la dedicació de la basílica de la
Sagrada Família de Barcelona per part del papa
Benet XVI. Totes aquestes grans celebracions,
barrejades enmig de lectorats i acolitats,
admissions als ordes i ordenacions, moments
sempre importants en la vida del Seminari.
10 portalobert
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La Casa Gran (i 5)

També hem hagut de viure moments de tristor,
com la divisió de l’arxidiòcesi de Barcelona, la
mort de Mn. Eusebi Mansilla o el comiat de la
comunitat de les Germanes Carmelites
Missioneres del seu servei del Seminari.
Durant els darrers números de Portal Obert, hem
anat explicant diversos episodis de la història de
l’edifici del nostre Seminari Conciliar: un edifici,
per a tots els qui hi hem viscut, ple de vivències
i records. Sempre que en traspassem les portes,
ens vénen a la memòria tants moments
compartits, tantes anècdotes i sentiments, que
costa expressar-ho amb paraules. Aquest edifici
ha estat i és, per a tots els qui hi hem passat en
algun moment de la nostra vida, una segona
casa, un espai a on ens sentim bé, acollits,
estimats, malgrat que, per la nostra vocació,
també tinguem sempre el desig parroquial. La
història d’aquest edifici ha estat i és la història
de les persones que hi hem viscut al llarg
d’aquests més de 125 anys d’història, fent,
d’aquesta Casa Gran, el cor de la diòcesi, la font
d’on brolla la saba nova per a la nostra Església.

Mn. Agustí Roig
Prevere

Amics del Seminari
Francesc Torralba

Premi Extraordinari de Doctorat a la millor tesi de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona (1992); Premi
Extraordinari de Llicenciatura al millor expedient acadèmic (Filosofia 1990); Doctor en Teologia (1997); és molt
present en diferents mitjans de comunicació social a Catalunya; en l’actualitat, és professor de la Universitat Ramon
Llull de Barcelona i imparteix cursos i seminaris en moltes altres universitats d’Espanya i de Sudamèrica; casat i pare
de cinc fills. Amb tots vosaltres: Francesc Torralba.
Creu que els estudis de Filosofia són
una eina important per a la pastoral?
Els estudis de Filosofia són
essencials per a una bona pràctica
de la pastoral, però també per a
molts altres tipus d'activitat. Endreça
les idees, ajuda a comprendre els
signes dels temps, dóna eines per a
comprendre els éssers humans que
ens envolten i a nosaltres mateixos i
explora
els
llenguatges
contemporanis. La filosofia del
llenguatge és bàsica per a entendre
quins són els llenguatges que
s'empren avui i quins límits i
possibilitats tenen per a obrir el
subjecte a la qüestió de Déu. Sense
teologia no hi ha pastoral, però
sense filosofia no hi ha teologia.
Tots els cristians són cridats a
estudiar Teologia?
La vocació cristiana consisteix a
viure conforme a la Paraula de Déu
que s'ha revelat en la història, a
imitar Jesús en la vida de cada dia.
És una vocació d'amor, de donació
als altres, de perdó incondicional, de
pregària i de meditació. Diu
Kierkegaard que el cristianisme és la
religió de l'amor i és veritat, però
també és la religió del logos. Tot

cristià se sent cridat a viure l'amor
de Déu, però també a comprendre
allò que creu. L'anhel de comprendre
el condueix a estudiar teologia, però
no és determinant en un cristià. Allò
que ens fa cristians no és
comprendre la fe, sinó viure-la a
fons. Amb tot, en el temps actual, cal
que tot cristià sàpiga explicar per
què creu i quines són les seves
raons, perquè solament així podem
ser significatius i una minoria
realment creativa.
Com a pare de família, quina creu
que es la clau per a formar una bona
família cristiana?
La família cristiana és una escola de
promoció, un àmbit d'acollida
incondicional, un vertader àmbit de
transmissió de virtuts i de valors i
també una ocasió per a la
santificació i el coneixement i
l'estima de Déu. Tant en el Concili
Vaticà II com en els textos de Joan
Pau II i, particularment, a Familiaris
consortio, la família és descrita com
la unitat fonamental de la societat, la
seva
base.
La
trobada
intergeneracional és molt valuosa
per al creixement humà i cal recordar
que, tot i la transformació de valors

que estem patint, la família continua
essent el valor més preat per
tothom, tant per les persones joves
com pels adults i pels ancians.
Què diria o recomanaria als
seminaristes de cara al seu futur?
Que siguin una expressió vivent
d'esperança, d'amor i de fe en el
món, que tinguin l'audàcia de
mostrar el que creuen i el que
pensen arreu, que tinguin la
capacitat d'escoltar els signes dels
temps, que tinguin la confiança que
no estan sols, que Déu és amb ells,
animant la seva vida i obrant
meravelles en les seves vides. Cal
donar-los empenta, cal ser atents i
respectuosos amb ells i preparar-los
bé per a viure en un món difícil,
complex, que no els rebrà amb les
mans obertes, però ells hi podran
ser significatius si entenen bé els
llenguatges que s'hi parlen i saben
descobrir-ne els àmbits de trobada.

Carles Ballbé
3r. Teologia
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