
Seminari Conciliar  
de Barcelona

Pregària
Senyor Jesús, amb amor posem a les vostres 
mans els nostres seminaristes, els formadors 
i professors i, molt especialment, tots els se-
minaristes del món que s’estan preparant per 
ser pastors missioners.

Feu que siguin pastors que vagin on Vós els 
envieu; que l’Església i el món siguin els espais 
oberts de la seva missió. 

Que us serveixin amb obediència i pobresa,  
que no facin cas de les veus dels poders del 
món i, plens de caritat, us serveixin en els po-
bres i necessitats.

Que la seva vida cèlibe no sigui mediocre o 
immadura, sinó que tot ho lliurin a Vós i tot ho 
arrisquin, amb esperança i alegria. 

Senyor, que sempre comptin amb Vós, com 
Vós compteu amb cada un d’ells, amb cada  
sacerdot. 

Gràcies, Senyor, pels seminaristes i els sa-
cerdots. Guardeu-los en el vostre amor i en la  
vostra fidelitat. 

Amén.

21 de juny de 2020  full dominical Pàg. 1església arxidiocesana de barcelona

Pastors Missioners

Al voltant de la festa de sant Josep, el dia 19 de març,  
cada any celebrem el Dia del Seminari. Enguany, 
amb motiu de la pandèmia de la Covid-19, les diò- 
cesis espanyoles hem decidit postposar-ne la ce-
lebració fins el dia de la Immaculada Concepció, 
el 8 de desembre. El lema Pastors Missioners vol 
subratllar la proximitat i alhora la universalitat, la 
bellesa i la importància del sacerdoci i presen-
tar-lo així a la comunitat diocesana i als semina-
ristes que es preparen per servir-la. 

D’acord amb el «Pla de formació Sacerdotal. 
Normes i Orientacions per a l’Església d’Espanya»,  
aprovat per la Sagrada Congregació per al Cler-
gat el 28 de novembre de 2019, s’insisteix en la for-
mació dels seminaristes per esdevenir pastors 
missioners. Hi ha uns aspectes que identifiquen 
l’ambient del Seminari i unes actituds que cal 
procurar per part de cada sacerdot diocesà, per  
ser sempre pastors i missioners. Res de nou, però, 
alhora, quelcom en què cal insistir-hi sempre. 

Els aspectes que identifiquen la vida del Semi-
nari són primordialment tres: casa d’oració, casa 
d’estudi i casa de formació. Primer, en tant que ca- 
sa d’oració, el Seminari convoca i procura fomentar  
una experiència forta de trobada amb el Senyor, 
per identificar-se amb Ell i, com Ell, adquirir l’estil 
del Bon Pastor: és la Configuració. En segon lloc, 
quant a casa d’estudi, el Seminari abunda perquè 

l’estudi, que és part integrant de l’itinerari, eduqui  
una fe viva i conscient, no només com a instrument 
científic sinó, sobretot, sapiencial; com instru-
ment d’un saber compartit. I, en tercer lloc, quant  
a casa de formació, el Seminari vol ésser una ca-
sa de comunió i una família que va prenent la co-
munió presbiteral amb el bisbe.

Un pastor cal que sigui sempre proper. Per això, 
als sacerdots i a aquells que, amb la voluntat de 
Déu volen ser-ne, als seminaristes, se’ls demana 
proximitat a Déu, al bisbe diocesà, als altres sacer-
dots i als fidels. Al Seminari s’estudia per a aquesta 
missió. Amb l’ajuda de Déu, aquestes proximitats 
ens converteixen en verdaders pastors missioners. 
I per aconseguir-ho ens cal la pregària de tota 
la comunitat diocesana i la col·laboració de tots.  
Us asseguro la nostra pregària, la dels seminaris-
tes i de l’equip de formadors, així com l’alegria, l’en- 
tusiasme i l’esperança dels nostres 37 joves semi-
naristes majors (30 de la diòcesi de Barcelona i 7  
de la de Sant Feliu de Llobregat). Que el patrocini de  
sant Josep i la intercessió maternal de Maria ens 
ajudin a descobrir cada dia la missió  
i la bellesa del rostre de Jesús.

Mn. Joan Rodríguez Gómez
Director espiritual del  

Seminari Conciliar de Barcelona 



Seminari Conciliar de Barcelona
full dominical  21 de juny de 2020Pàg. 2 església arxidiocesana de barcelona

Etapa Propedèutica, o d’estudis introductoris (1 any), (Re-
sidència Sant Miquel). Ofereix als joves, que tot just co-
mencen el seu camí vocacional, conèixer i reflexionar 
sobre la identitat sacerdotal i els continguts fonamen-
tals de la fe cristiana.

Etapa Discipular, o d’estudis filosòfics (2 anys), (Residèn-
cia Sant Josep Oriol). Com a deixebles de Jesús que es-
tan a prop d’ell, es presta més atenció a la part humana,  
aprofundint en el coneixement de la manera de viure  
de Jesús en pobresa, castedat —celibat— i obediència,  
ajudant al candidat a re afirmar-se en la seva decisió  
lliure i responsable de seguiment de la veu del Senyor, 
que el convida a prosseguir la seva formació en la con-
figuració amb Crist Pastor, mitjançant el reconeixement 
formal per part de l’Església. És per això que culmina 
aquesta etapa amb el ritu d’admissió als ordes.

Etapa Pastoral, o de síntesi vocacional (1 any). Comença 
l’etapa de ser enviats pel Senyor a una realitat pastoral 
concreta, inserits plenament en una comunitat parro-
quial, alhora que es continua la formació amb sessions 
teoricopràctiques. La recepció del sagrament de l’orde 
del diaconat —sagrament de servei— ajudarà a iniciar- 
se en l’administració d’alguns sagraments.

Etapes de la formació

L’Església té cura i vetlla per la comunitat del Seminari. A més dels semi-
naristes i formadors, hi formen part i hi treballen d’altres persones per al 
seu bon funcionament (recepció, administració, secretaria, cuina, nete-
ja, manteniment...). La formació acadèmica n’és una part important. Tot 
plegat fa que el cost d’un seminarista sigui d’uns 10.000 € l’any, que es 
distribueixen en els següents conceptes:

• Allotjament i manutenció: 6.390 € 
• Matrícules d’estudis: 2.000 € (curs Propedèutic, uns 1.000 €). 
•  Altres (exercicis espirituals, recessos mensuals, sortides culturals, 

etc.): 1.600 €

Gràcies a les aportacions dels que estimeu el Seminari es van cobrint 
aquestes despeses. 

COM PODEU COL·LABORAR ECONÒMICAMENT  
EN LA FORMACIÓ DELS SEMINARISTES?

SEMINARI CONCILIAR DE BARCELONA
La Caixa ES28-2100-1047-9102-0009-6265

Per a més informació: t. 934 541 600

Horari  
del 

seminarista
7.15 h  Ofici de lectura  

i pregària personal
8 h Laudes
8.30 h Esmorzar
9.10 a 13 h Classes
13 h Descans
14 h Dinar i descans
15.45 h Nona
16 h Estudi
18 h Berenar
18.30 h Estudi
20 h  Eucaristia   

amb vespres
21 h Sopar
22 h Completes

•  Esport: dimarts i dijous de 21 
a 23 h

•  Classe de música: dimecres 
de 15 a 16 h

•  Dijous: 
— Eucaristia amb Laudes: 7.15 h 
— Exposició al Santíssim: de 18 

a 21 h
— Pregària personal comuni-

tària: 20 h 
— Vespres solemnes: 20.30 h

•  Plàtica espiritual: un cop a la 
setmana

•  El cap de setmana es dedica a 
la pràctica pastoral i a la con-
vivència amb la família

•  Recés mensual: un dissabte al  
mes

•  Exercicis  espirituals:  una  set-
mana  després  dels exàmens 
de gener

Etapa Configuradora, o d’estudis teològics (3 anys), (Re-
sidència Sant Josep de la Muntanya). Com a deixebles 
que contemplen el seu Mestre, es va configurant la vi-
da del candidat amb els mateixos sentiments de Crist, 
per tal d’esdevenir pastors segons el seu cor. Els estudis 
de teologia ajudaran a una millor comprensió de la Pa-
raula de Déu i de la fe de l’Església, concretada en la re- 
cepció dels ministeris laïcals de lectorat i acolitat. En 
aquesta etapa s’incrementa el temps de col·laboració i  
servei en alguna parròquia o realitat pastoral.
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ETAPA PASTORALETAPA CONFIGURADORA

ETAPA PROPEDèUTICA ETAPA DISCIPULAR



Espai vocacional

Activitats  
especials

Grup d’escolans  
«Samuel»

El Seminari Menor  
en família
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És una comunitat cristiana de nois d’ESO i batxi-
llerat que es plantegen un discerniment seriós de 
la crida de Déu en les seves vides. 

El Seminari els ofereix cada dissabte espais de 
convivència, pregària, estudi, formació, etc. 

Dos divendres al mes es queden a dormir al Se-
minari per fer experiència de com s’hi viu, i de tant 
en tant fem alguna sortida de cap de setmana.

• Trobada: setmanal
• Dia: dissabte (i divendres cada 15 dies)
• Hora: 10.30 a 18 h

És un grup de nois en edat escolar i de diversa pro-
cedència que, com el personatge bíblic Samuel, 
volen estar atents «per si Déu els crida» (1Sam 3) 
compartint plegats 1 dissabte al mes per tal de 
conèixer més Jesús i créixer en la fe.

• Trobada: quinzenal
• Dia: dissabte
• Hora: 10.30 a 18 h
• A partir de 5è de primària
•  Obert a tots els escolans i amics  

de la Diòcesi

TROBADA ANUAL D’ESCOLANS:  
25 d’abril
La tradicional trobada anual d’escolans pretén reu - 
nir tots els nens i les nenes d’entre 8 i 15 anys que 
ajuden en diferents parròquies… Per poder assis-
tir-hi, cal apuntar-se. Al web sortirà la fitxa d’ins-
cripció quan s’acosti la data. 

CONVIVèNCIA D’ESCOLANS:  
Del 13 al 17 de juliol - Lloc: Tortosa
Viure el lleure amb Jesús! amb moltes activitats: 
jocs, gimcanes, esport, tallers, piscina, excursions, 
jocs de nit, etc… Tot gaudint de la natura i en un 
ambient de fe.

Per als més joves!

Tot jove, com  a mínim un cop a la vida, hauria de  
plantejar-se una pregunta fonamental per a la se- 
va vida cristiana i de fe. Déu es val de moltes mane-
res per fer sentir la seva crida: en la pregària, a tra-
vés d’altres mossens, en la pregunta directe d’algú,  
en la vida, el servei i les celebracions de l’Església. 
Només cadascú pot respondre a aquesta crida 

personal que Déu fa a qualsevol edat, però des 
del Seminari oferim la possibilitat d’acompanyar 
aquest descobriment del que Déu vol. Concreta- 
ment el Seminari, junt amb la Pastoral Vocacio nal,  
organitza un parell de trobades als mes, els dissab- 
tes, per veure el que Déu vol de cadascú, i com-
partir una jornada de vida amb els seminaristes.

Així que si sents que Déu et crida, o coneixes a 
algú que s’ho planteja, no dubtis a posar-te en 
contacte amb nosaltres trucant al telèfon 934 
541 600.

Mn. David Álvarez 
Formador i director del Secretariat  

de Pastoral Vocacional

tel:93 454 16 00
tel:93 454 16 00
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Pastores Misioneros

Oración
Señor Jesús, con amor ponemos en tus ma-
nos nuestros seminarios, los formadores y 
profesores, y muy especialmente a todos los 
seminaristas del mundo que se están prepa-
rando para ser pastores misioneros.

Haz que sean pastores que vayan donde Tú 
les envíes, que la Iglesia y el mundo sean los 
espacios abiertos de su misión.

Que te sirvan con obediencia y pobreza, 
desoigan las voces de los poderes del mun-
do, y, llenos de caridad, te sirvan en los po-
bres y necesitados.

Que su vida célibe no sea mediocre o inma-
dura, sino que todo lo entreguen a Ti y todo lo 
arriesguen con esperanza y alegría.

Señor, que siempre cuenten contigo, como 
Tú cuentas con cada uno de ellos, con ca- 
da sacerdote.

Gracias Señor por los seminaristas y los sa-
cerdotes.

Guárdalos en tu amor y en tu fidelidad.
Amén.

Alrededor de la fiesta de San José, el día 19 de mar- 
zo, cada año celebramos el Día del Seminario. Con 
motivo de la pandemia de la Covid-19, este año  
las diócesis españolas hemos decidido trasladar 
esta celebración al día de la Inmaculada Concep- 
ción, el 8 de diciembre. El lema Pastores Misio neros  
quiere destacar la proximidad y, a la vez, la univer-
salidad, la belleza y la importancia del sacerdocio  
y presentarlo así a la comunidad diocesana y a los  
seminaristas que se preparan para servirla.

En conformidad con el «Plan de formación Sa-
cerdotal. Normas y Orientaciones para la Iglesia 
de España», aprobado por la Sagrada Congrega- 
ción para el Clero el 28 de noviembre de 2019, se in-
siste en la formación de los seminaristas para que  
sean pastores misioneros. Hay unos aspectos  
que identifican el ambiente del Seminario y unas ac- 
titudes que cada sacerdote ha de procurar para ser  
siempre pastor y misionero. No es nada nuevo, pe- 
ro es algo que conviene recordar e insistir siempre.

Los aspectos que identifican la vida del Semi-
nario son primordialmente tres: casa de oración, 
casa de estudio y casa de formación. Primero, en 
lo que se refiere a ser casa de oración, el Semina-
rio convoca y procura fomentar una experiencia 
fuerte de encuentro con el Señor para identificarse 
con Él y, como Él, adquirir el estilo del Buen Pastor:  
es la Configuración. Segundo, en cuanto casa de  
estudio, el Seminario pretende que el estudio, que 

es parte integrante del itinerario, eduque una fe viva 
y consciente, no sólo como instrumento científico  
sino también, sobre todo, sapiencial, como instru - 
mento de un saber compartido. Y, tercero, en cuan- 
to es casa de formación, el Seminario quiere ser una  
casa de comunión, una familia, que se va prepa-
rando para la comunión presbiteral con el Obispo.

Un pastor es necesario que siempre esté próxi-
mo. Por eso, a los sacerdotes y a aquellos que, con 
la voluntad de Dios, quieren serlo, a los seminaris-
tas, se les pide proximidad a Dios, al obispo, a los 
otros sacerdotes y a los fieles. En el Seminario se 
estudia para esta misión. Con la ayuda de Dios, es- 
tas proximidades nos convierten en verdaderos 
pastores misioneros. Y para conseguirlo necesita-
mos la oración de toda la comunidad diocesana  
y la ayuda de todos. Os aseguro nuestra oración,  
la de los seminaristas y la del equipo de formado- 
res, así como la alegría, el entusiasmo y la esperan- 
za de nuestros 37 jóvenes seminaristas mayores  
(30 de la diócesis de Barcelona y 7 de la de Sant Fe- 
liu de Llobregat). Que el patrocinio de San José y la 
in ter cesión maternal de María nos ayuden a descu- 
brir cada día la misión y la belleza del  
rostro de Jesús.

Mn. Joan Rodríguez Gómez
Director espiritual del  

Seminario Conciliar de Barcelona 


