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És normal que un cristià responsable, en 
considerar la situació de la nostra Església, fixi 
amb inquietud la seva mirada en el Seminari. 
Cada any, tal dia com avui, ho fem tots per 
dedicar-li aquesta atenció especial, moguts, no 
solament pel que el Seminari i els seminaristes 
són en si, sinó també perquè d'ells depèn en 
gran manera la pervivència i la bona salut de la 
nostra Església. 

Ens apressa la manca de vocacions al 
ministeri  sacerdotal. Agraïm al Senyor poder 
comptar avui amb nou seminaristes, però 
necessitem molts més per cobrir les necessitats 
futures del Poble de Déu. 

Mentre seguim el camí quaresmal, anem 
assumint el repte, que el Senyor ens posa 
davant, de viure a fons l'espiritualitat pròpia 
d’«una Església de la resta», és a dir, d'una 
Església minvada en els seus recursos, que ens 
hem atrevit a denominar «Església purificada». 
En aquest context suggerim tres consideracions. 

Primera. El llibre de Daniel ens ha deixat la 
bella oració d’Azaries. El poble bandejat i 
turmentat, privat de totes les mediacions que li 
oferien seguretat, reconeix la seva 
responsabilitat i demana a Déu que actuï amb 
misericòrdia: 

“No ens abandoneu per sempre, no 
repudieu la vostra aliança!... En aquest 
moment, no tenim més príncep ni profeta, ni 
cap, holocaust, sacrifici, oblació ni encens... 
Que, si més no, amb l'ànima contrita i 
l'esperit humiliat ens sigui donat de trobar 
bon acolliment!” (cf. Dn 3,34-39) 
Quan Déu permet que ens faltin recursos, 

segurament vol que tornem a allò que és 
absolutament essencial: el cor humil i pobre girat 
cap a Ell. D'un poble així sorgiran ministres i bons 
mediadors que serviran Déu i els seus germans. 

Segona. Jesús, en veure la munió de gent que 
anava com ovelles sense pastor, es va compadir i 
va deixar constància de la desproporció entre la 
tasca evangelitzadora que el món necessita i el 
nombre de servidors disponibles; i va dir als seus 
deixebles: 

“La collita és abundant, però els segadors 
són pocs. Pregueu, doncs, a l’amo dels 
sembrats que enviï segadors als seus 
sembrats” (Mt 9,37-38) 
Les vocacions són regal de l'Esperit. Però han 

de ser demanades pel mateix poble que se sent 
necessitat i torna confiat a Déu en oració, per 
posar a les seves mans el camp i la tasca dels 
segadors. 

Tercera. Sant Pau explica la situació dels seus 
germans de raça i tradició. No invoquen al 
Senyor de tots els pobles, perquè no creuen en 
Ell, però no podran creure si algú no els fa arribar 
la Bona Notícia de l'Evangeli. 

“Com creuran en ell, si no n’han sentit 
parlar? I com en sentiran parlar, si ningú no 
l’anuncia? I qui el podrà anunciar, si ningú no 
és enviat?” (Rm 10,14-15) 
Servidors, evangelitzadors, treballadors en el 

camp del món al servei del Regne de Déu, 
profetes i responsables a l'Església, poden ser 
molts i variats. Tots sorgeixen de la mateixa 
Església: si en ella no hi ha veritable vida de 
l'Esperit, no hi haurà vocacions. Menys encara 
vocacions al ministeri sacerdotal, que per 
voluntat de Jesucrist, és essencial a l'Església: 
d'ella, de la seva autenticitat i la seva fecunditat, 
han de néixer aquells que es configurin a Crist i 
siguin capaços de reproduir el seu servei i el seu 
amor. 
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